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॥ श्रीवेङ्कटेशाय नमः ॥ 

भूमण्डलमण्डनायमानान् मारतवषींयान् घमंप्रघानान् आर्यानार्यी- 
ङतांश्च चतुवेण्यकरेभ्ण संवरेभव्य, तेषाम् देहिकासुष्मिकसपादनाय तत्रनवान् 
परमकारुणिको योगेंजनम्रगण्यः भगवान् याज्ञवस्क्यः सामश्रवादि मुनि- 

बृन्दकृतप्रश्चजातस्योत्तरखूपेण वणाश्रमधमान् विस्तरेणोपार्िक्तत्। स चोपदिष्टार्थः 
रटोकबद्धः अध्यायत्रयासकः याज्ञवस्क्यस्परतिनाम्ना विद्यातमगमत् । सा च 

स्मृतिः विश्वरूपाचार्यायनेकपण्डितवर्थन्योस्यापि। तद्वगख्यात्रणां संप्रदायानुसरेण 

सकटशाछ्रपरद्ा श्रीमान्वज्ञानेश्वराभिख्यो यतीन्द्रो मिताक्षरायां व्या्यामता - 

नीत्। सा च पुरुटितपदबद्धा विपुखाथैवती मीमांसादिन्यायगर्भिता पण्ितेर्धमीज - 
ज्ञासुभेः प्रमाणतया सततमङ्गीकृता। प्यवहारविषये च इमामेवन्पाख्यां प्रमाणान्तरा 
पक्षया युल्यत्वेन अयतनराजकीयाऽङ्गखन्यायाधिपाः सम्मान्य तदनुसारेणैव 
व्यवहारान् निणयन्ति । तस्माद् व्यवहतृणां प्राडिवाकानां अन्यवादिनाञ्च 
धर्मेराच्चनिवन्धेषु पुख्यप्रमाणतया प्रहत्तामेमां मिताक्षरा तेषमुपयोगाय अने- 
कदेरानीतादरसाहाय्येन संच्छरय सम्मुद्रय॒तेभ्यस्सविनयं समपेयामः ॥ 

मिताक्षराकारः प्रन्थारम्भे ^ विश्वरूपविकटोक्तिविस्तरत ' मिति विश्व 

ह्पाचार्थङृतन्याल्यानमुद्टेवयामास । तच्च अघुना न दुत्राऽपि सद्रितम् । तस्य 

मातकां मदीशयुरपुरस्थ (४५००९) संसछृतकोशाटयात् समासाद्य तामयुसूय मि- 

ताक्षरया साकं तदत्र मुद्रितम् । तस्या अञ्जद्धपायव्वात् अस्मिनप्यङ्कनेबहन्य्ुद्धा- 

निददयन्ते । तस्माद् अनन्त॑शयनस्थसस्कतग्रन्यपरकाशनकायष्यन्ञाः त. गणपति- 

शाणः पण्डितव्याः तत्रत्यपुस्तकाल्योपकम्यमानादशसाहाय्यन संरोध्येदं संस्क 

ठव्यमियस्माभिः प्राथिताः कृपया ते तथा कतुमद्गौचक्रुःअविटम्बितमेव तत्संस्का 

रविशयुद्धंविश्वरूपाच यङ्क "बालक्रीडाख्यं व्धवहाराध्यायग्याल्यानं पृथड्मुद्रयामः । 



् 

अपि च--व्यवहारनिणेयप्रवत्ताना व्यवहाराध्यायो युस्य इत्याकरुय्य 

तस्याध्याथस्य सुबोधिनीबारुम्भङ्नामके मिताक्षरायाः प्रसिद्धभ्याख्याने 

द्वेऽपि मुद्रिते । ते च भिताक्षराथेविमरने उपयु्जायातामियाशस्महे । 

भिताक्षरासंशोधनाय अष्टावादरः नानादेशेभ्यः सपादिता, । तच 

काटि जान्ताक्षारावार्ना विष्ठिता 

ना्तिकाक्षेतनस्थवैय्याकरणाना “८ गर्गे ` वशीयाना हरिशाच्चेणा 

सुकृदा्धन्ध. समग्र बहशः इ प्रधम । ॥ । क 

^" + अस्िम्धाय कदावकेनवाटिखित इति निश्वेतु किथदपि दिग्दरंनन्नो 

परुम्यते--किन्तु ““डीकरोपनामक. जयरामभद्स्पेदम्पुस्तक "मिति तदुपरिलि- 

दितम् ददयते 

मुम्बापुरस्ये निणयसागरास्ये प्रसिद्धे मद्रास्ये पुद्रितो दवितीयः | . "खः 

असपुध्तिपत्र्पः परिञ्युद्धतमः सपूणः तृतीयः । ग 

„*» अस्मिन्नादच इओोपरभ्यते “शरीरके १५७०४ डुभकन्नामसवत्सर 

ईषे दुक्टदचम्या श्रीमनारायणाधिष्ठितवाख्वटिक्षेत्रे तत्पौराणिकेन चैक्ण्यपरा- 
भिधानेन अनन्तशमंणा ङिखितमिद पुस्तकम् स्थविरेधरीरक्ष्मीनारायणप्ीतये 

भूयात् । श्री अगयौदु्गकरुख्दैवतनः प्रायाद् ” इति ॥ अनेन अयमादस. 

क्रिस्ताब्दे १७८२ तमे अनन्तशमेणा दाक्षेणदेशवासिना रित इति 

प्रतीयते | व।!र्वार््षे्र च क्वास्तीयस्माभेन ज्ञायते | 

मुम्बापुरस्थविश्ववियाख्यादुपात्तः काठिषद्नगरे केस्तीय १९ शतमा- 
नस्यदिमागे सुद्धितः शुद्धाय. सप्रणेश्चतुध, श्व. 

उत्तरदेशट्पिनडिखितः व्यवहाराध्याय अश्ुद्धपूयः पञ्चमः , , !ड.? 

५" अस्य ठेखनकारनिणयस्य कोऽपिमार्गो न दृश्यते 
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असमम्रः कारौप्रान्याक्षरेडिलितः षष्ठः । । , न्च. 

*"* अस्यटेखनसमयपरज्ञानायकोऽप्यवकारोनास्ति ॥ 

क % द [प । बि 

वङ्खदेरीयसस्छताक्षरोरखितः असमग्र: (प्राया्चित्ताध्यायः) सप्तमः (छ). 

अष्टमश्च असतपुटितपत्तत्मकः . . ५. "भज 

+** असक्मिनादरये एवमुपठम्यते--““संवत् . १८४६. समै [ सौम्य (९) ] 
नाम [सवसरे (?)] चेत्रवदि अषटमीरनिवासरे छिखितं कार्यां मध्ये ( 

समाप्तम्”. अनेन अयमादर्शो वाराणस्यां कैस्ताब्दे १७८९. तमे छिदित इति 
स्पष्ठीवते. 

सुबेोधिनीष्याल्यापरिशोधनञ्च अनन्तरायनक्तस्थानमन्तरिवथेश्रीमद्राज. 
गोपाराचयप्ेरितेः तदास्थानपण्डितेगेणपतिशया्चाभिः प्राचीनम्रन्थसमुद्धरणन- 

दरदीक्षैः कृतम् । तत्का्थोपयुक्तादश्चवणनं तेरेव प्रपञ्चितम् । तच्च 

सुबोधिन्युपोद्धाते द्रष्टन्यम् ॥ 

बारम्भद्धव्याल्या च) प. फ. ब. भ. संनाचिहितेन आदरोचतुष्टयसा- 

हाय्येन, श्रीरङ्खवासिभिः अस्मदा्चौधः गरूजरदेशस्थ वतोट्नगरवर्सिस्लापिना- 
रायणसंख्छृतपाटशसध्यक्षैः पण्डितवरैः संशोधैता । तेष्वादर्शोषु प्रथमः 
रावबहदूर् घन्थामनीरुकण्ठनादकर्णीनामकमुम्बापुरस्थप्रासेद्धान्यवादिमे द॑त्त: | 

दवितीयः सुम्बापुरन्यायाधीश्ानां स्वगेतानां नानाभायि हिस्र नामकानां 

त्रेः मनूभायि नानाभायि नामकान्यबादिमिः प्रदत्तः । तृतीयश्च वाराणसी- 
राजकयिसस्छृतपाठ्राखध्वक्षसकाश्चादुपर्न्धः । चतुथः सुम्बानगरे ।रेखितः ॥ 

एते चत्वारो ऽप्यश्ुद्धप्रायाः ॥ तथापि सा व्याख्या श्रीक्ृष्णमाचयिंः समीचन 

तया परस्परसहायेनपरिशेधिता ॥ 

मिताक्चरासरोधनञ्च महीद्यूर्रजनकीयास्थनपण्डितानां कारी वेङ्कट 

टरास्चणा तथा नणयस्रागरप्रसद्धयुद्रङख्यस्याना मामाक्षाश्चालछ्प।ण्डताना 

गर्नामकाणा साहस्यनाोकार् | 
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महीरुरदेरास्थचनपत्तनवासैश्र नरहरियाचिणः राक्रेन्दिवमनवरतपारेधर 

मयदिनाकरिष्यद् अस्य सुद्रणस्य एरिसमाप्तिनामविष्यत् } तस्माच्चान् तथेवादयतो 

पकारकान् त. गणपतिशाच्िवर्यानन्याम्धोपकर्तृन् छतक्चता्ूवकं वन्दाम । 

वे खं र् क @ क 

& । चेदटर् श्रीनिवासदामी. 
१-१२- १९१५१, नि 

|| श्रीरस्त॒ ॥ 



॥ आरीः ॥ 

|| मिताक्षराव्याघ्या ॥ 
नि क # 

॥ सुबोधिनी ॥ 

श्रीभट्रवेश्वेश्वरवेराचेताया वीक्ञानश्वरङ्तमिताक्षराव्याष्यायाः सुबाधिन्या मा 

दरीषु त्रिषु- 

प्रथमोऽसम्पुटितपत्रात्पको वयस्वी ज्ुद्धप्रायः त. संङ्खः | 

दवितीयः (©61व0व5ध0 पि ववतधाव विशव) एततूसम्बम्धी 

अजुद्धप्रायः थ, सन्ञः 
क (0 क 

ततीयो मैसूर -राजकीयग्रन्थशालाधेगत आरम्भे किच्चिदूनोऽद्चद्धपरायः 

थ. सपुटाुसारी द. सक्च: । 

तत्र॒ त. पुस्तकापेक्षया थ. द. पुस्तकयोः पाठसेदा बहवः | त. पुस्तके 

मुख्याघरि सत्ति थ. द्. पुस्तकसकाशात् परम उपकारः सबोधिनीसेशोधनकमेण्य- 

धिगन्तु पारित आसीत् । अद्ष्टा हि त. पुस्तकेऽनेके हयाः पाटमेदाः थ. द्, 

ुस्तकयोरुपरव्धाः | त. पुस्तकेञ्पक्षितानां प्रन्थाशानां हानिरपि तत्र तत्र दष्ट 

थ. द्. पुस्तकाभ्यां प्रलयुदधूतासीत् । 

एभ्यल्चिम्य आदरञोभ्यः समीचीनाः पाठाः प्रायेण प्रन्थशरीरे योजेताः | 

पाठन्तराणि तु प्रतिपृष्ठमधस्ताननिेरितानि । पाठान्तराणामधस्तात् टिप्पणिका 

अपि ठेशतो निवेिताः। 

स्य॒ सुबोधिनी अतिप्रौढबन्धा गम्भीरगाहिनी मितक्षराया अपरिमेय 

गाम्भीरथदुरवगाहायाः संवेथानुख्पा व्याख्या । 

एतत्वातो श्रीमिश्रो याज्चव्कयस्तिव्याख्याया बारक्रौडायाः कतर 

८५ विश्वरूपविकयोक्तिविस्वृतम्' इति भिताक्षरग्रन्धरोषे स्पृतं श्रीविश्वरूपाचायंम् 

एकदिस्यरेषु मिताक्षरद्ितस्याचार्यपदस्याथंतया नामतो निर्दिशति; नतु तदुक्त 
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(+ कवचिदपि रानब्दतोऽथेतो वानुवदति । अयं यस्याथस्य वक्तृतया मित्ताक्षय 
समृतमाचार्यं श्रषिश्वरूपाचार्यं मन्यते, नासार्थो विखशूपकृतौ बार्क्रीडाया- 
मुपरम्यते । तथाहि-- अशीति (८०) तमश्षोकस्थस्य ““ तदप्याचार्यो नानु- 

मन्यते? इति मिताक्षरंद्स्य व्याल्यायां (22&< 50) ““ तदप्याचायं इति । 
आचार्यो विरखूपाचार्य!' इति सुबोधिन्यां द्यत । विश्वरूपाचायेनाठक्रीडायां 

तु ^ अथ मतम्? इलयादिमिताक्षरोक्तिसमानाभिप्रायो न कश्चिद् व्या्या- 

नप्रकारः दाङ्कित उपरम्यते, दूषितो वा । तेन मन्ये--श्रीभहविश्वेश्वरो विश्वख्प- 

व्याख्यानमेव नाबटोकितवान्, केवर्मतुमानेनैवाचायपदस्य विश्वरूपाचा इत्यर्थं 
वर्णितवान् । अत्त एवाचायैपदेन विश्वरूपाचायंग्रहणे खिद्खत्वेन मिताक्षराया 
विश्वरूपकृतविस्तृतिसद्परहरूपलं मिताक्षराप्न्थादोकथितं प्रमाणयतिस्म | यद्ययं 
स्वयमद्रकष्यद् विश्वरूपचाययम्रन्थ, प्रकृतविषयस्य तत्राप्रतिपादनात् ““साचाये। 
विश्वरूपाचा्यं ' इति नैवावक्ष्यत्; तदासादितविश्वरूपम्याए्यानप्रतिपदिते वा 

परकृतविषये सति तदुक्तिप्रकारं ठेशतोऽप्यचिन्तयिष्यत् । अपि चाय मनाक्प्रस 

क्तेमवटम्ग्य प्रन्थान्तरीयान् विषयान् निपुणं बिचारयाते तत्र तत्र | सोऽयं मिताक्ष- 

राकारमाननीयस्य श्रीविश्वरूपाच्े्योक्तिमभिप्रायं वा म्रन्थेऽस्मिन् कवचिदपि 

नानूदितवानिति चिन्रीयितव्यमेव मवेद्, यदि विश्वरूपाचयंग्रन्थस्येष दष्टा स्यात्| 
आचार्थपदाथस्तु श्रीकराचायेः स्यात् ; श्रीयाज्घपस्क्यथोगीरवर एव वा प्रकृते 

आचार्थपदेन परामृष्टः स्याद् , यतस्तद्र वनांश एव “उक्तेऽपि साक्षिमिः' इटयेवंरूप 
राङ्किताथखण्डनहेतुतया भिताक्षरायासुपात्तः--इत्यादि विमरानीयं विद्दि: ॥ 

अनन्तशयनम् ) 
२०-१०-११. | 

त. गणपतिशास्ी, 
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॥ श्री ॥ 

॥ मिताक्नराविषयानुकमणिका ॥ 
। अआचाराध्यायस्य ॥ 

, उपोद्ातप्रकरणम् 

, ब्रह्मचासप्रिकरणम् 

विवाहप्रकरणम् 

वणेजातिविवेकग्रकरणम् .... 
. गृहस्थघमेप्रकरणम् 

. स्नातकप्रकरणस् 

. भक्ष्याभक््यप्रकरणम् 

. द्रव्यद्युद्धिप्रकरणम् 

. दानप्रकरणम् 

, श्राद्धप्रकरणम् 

+ गणपतिकल्पप्रकरणम् 

. म्रहशान्तिप्रकरणम् 

. राजघमप्रकरणस् 

॥ वउ्यवहाराध्यायस्य॥ 

, साघारणन्यवहारमातृकाप्रकरणम् | 
. असाधारणन्यवहारमातृकाप्रकरणम्। 

. ऋणादान प्रकरणम् | 

. निक्षिपप्रकरणम् 

. साक्षि प्रकरणम् 

. टेस्यप्रकरणम् 

७. दिव्यप्रकरर्णैम् 

, दायविभागद्नकरणम् = ,,., 
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॥ न्राः ॥ 

याज्ञवस्क्यस्मरतोभेताक्षरावाश्च 

उपोद्धात ध 

इमा याज्ञवव्कयस्स॒ति मिताक्षरं चाधिङृत्य मुम्बयीनि्णेयसागरयन्नाख्यमुदि - 

तस्य सखमिताश्चरेतस्स्छृतिपुस्तकस्योपोद्धाते तत्प्रथमाचृत्तिखंशोधकैः मोघे इत्युप 
बौपृश।खिभियकिमान् संक्चिशषश्च विचारः कृतः । किन्तु तन्नेतावद्धिक योजनीयं प 
इयामः तद्यथा-- 

कौटिलीयस्याथशाखस्य धर्मखीयदायविभागे पुज्रविभागाध्याये प्रतिरोमजपुत्र- 

प्रस्तावे (६४. तमाध्याये) क्षजियात् सूत” इति वाक्यं क्षत्रियाद् ब्राह्मण्यामुत्पन्न; सूत 

इत्य थेकमुक्त्वा्भिहितम्-- 

“*पौराणिकस्त्वन्यः सूतो मागधश्च ब्रह्मक्षत्राद् विरोषतः'” इति । अत्र पुराणः 
प्रवक्ता सेमहषणापरनामा यः सूतः, स उक्तात् परतिखोमजातिखूताद् भिन्न इति प्रति- 

पाद्यते । तञ्चेतत् तथ्यम् ; यतः, 

"ब्रह्मणः पौष्करे यज्ञ सुस्याहे वितते सति । 
पुषदाज्यात् समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः ॥ 
वक्ता वेदादिश्षाख्राणां ्रिकारमङतच्ववित् । 

तीश्रेयाज्ाप्रसङ्खन नेमिरारण्यमागमत् ॥” 

इत्यञ्चिपुराणप्रथमाध्याये, 

“सवान्ते सूतमनघे नैमिरीया महषयः । 

पुराणसंहितां पुण्यां पप्रच्छुरखोमहषेणम् ॥ 

त्वया सूत ! महाबुद्धे ! मगवान् ब्रह्मवित्तमः । 

इतिहासपुराणायै व्यासः सम्यगुपासितः ॥ 

तश्य ते सङ्योमाणि वचसा हृषितानि यत् । 

देपायनस्य भगवंष्ततो वै रोमहषंणः ॥ 

भवन्तमेव मुगवान् म्याजहार खय भरभुः ॥ 

मुनीनां संहितां वक्तुं ध्यासः पौराणिकी पुरा ॥ 

त्वं हि खायम्भुवे यज्ञे खुत्याहे वितते सति । 

सम्भूतः संहितां वक्तुं खारोन पुरुषोत्तमः ॥ " 
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इति कौमेपुराणप्रथमाध्याये च व्यदसशिष्यपौराणिकसूतस्योत्पत्तिः प्रतिरोमसूत- 
विलक्षणैव वण्यैते ; तथा तस्य द्विजत्वं विष्ण्वंशखंभूतत्वं च कथ्यते । तेन कोरिल्यश्चा- 
णक्यापरनामा पुखणानि, तस्प्रवक्तृसूतोत्पत्तिक्थां, पुराणतत्पवक्रोः परामाण्यप्रिसिद्धि 
च जानातील्यवगन्तुं शक्यम्।तथाभूतश्चासरौ खुतादतिदुरविप्रृषार्वाकारुजन्मेव भवितुं 
युक्तः ; अन्यथा खतधोक्तेषु ग्रन्थेषु पुरातनत्वाषर्त्वानिश्चय निबन्धनः पुयाणत्वसम्प्रत्यय 
एव तस्य नोदेष्यत् । एवञ्च यथा सूतश्चाणक्यादतिप्राचीनः, तथा सुतसतीथ्येयजुवै- 
दाचायवेकम्पायनरिष्यतया स्ुतसमकाषिको भवितुमहेन परृतस्सृतिकतौ याज्ञवरक्य- 
योगीश्वसे ( याज्ञवस्क्यदिष्य एव वा ) चाणक्यादतिप्राचीन इत्यसन्द्ग्धपरेव । अत 
पव कोटेल्यः कतिपयसाह दण्डविधानपराणां केषाश्चिद् याक्ञवर्कयस्दरतिद्धितीया- 
ध्यायगतानां च्छो कानां छायामथतः शाव्दता व्याख्यानतो ऽधिकार्थ॑पूरणतश्च खवाक्ये - 
रयुचिद् धान आत्मनो याक्ञवल्क्यस्म्रतावस्यां भक्तिबहुम.नपूतं परिचयमःविष्करोति । 
तेषु कानिचिद घस्तादुदाहरामः । तत्रैष एकः स्खतिन्छोकः-- 

८ करपाददतो भङ्के छेदने कणेनासयोः । 

मध्यो दण्डो बणोद्धदे स्तकव्पहते तथा ॥` इति, (याज्ञ° अ. २-द्लो, २१९ 
पु- ९९९.) इदं तत्परतिच्छन्दपरायं कोरिखीयवाक्य-- 

“* स्रतकस्पमश्ोणितं घ्वतो हश्तपाद । पाराश्चक >) वा कुवेतः पूर्वैः साहसद्- 

: । पाणिपाददन्तभङ्गे कणेनासाच्छेदने ‹ प्राण ? ) विदारणे चान्य दुषएवणेभ्यः। 

श क 

इति । (कोटि. धममे- अध्या १९.) 

पतेऽपरे स्प्तिश्मेकाः 

८ खच्छन्दं विधवागामी विक्कुषटेनाभिधाक्कः । ̀ 
अकारणे च विक्रोष्ठा चण्डालश्च त्तमान् स्प्रहान् ॥ २३४ ॥ 
शु द्प्रबलजितानां च दैवे पिच्ये च भोजकः । 
अयुक्तं शपथं कुवन्नयोग्यो योग्यकमंकृत् ॥ २२३५ ॥ 
तषश्च द्रपदयूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत् । 
साधारणस्यापरापी दासीगभविनाराङ्त् ॥ २३६ ॥ 
पितापु्रखसखभ्रात् दम्पत्याचार्य॑शिष्यकाः । 

एषामरपतितान्योन्यत्यागी च रातदृण्डमाक् ॥ २२७ ॥ ' इति (याज्ञ अ २ 
पु. १०१७.) इमान्येतदनुविधायीनि कौरिलीयवास्यानि-- 

४ विधवां छन्दवासिनीं प्रसद्याधिचरतः, चण्डाटस्या(यौ १) यन् स्पृरातः; 
& 

प्रत्यासन्नमापद्यनमिधावतो, निष्कारणमभिधावनं कु्वेतः शल्याः (दण्डाः) 

जीवकादीन् चरषलग्रजितान् देवपित्कायेषु भोजयतः चासययो दण्डः | 

शपथवाक्याजुयोगमनिखष्ट कुवेतो, युक्तकमेणि चायुक्तस्य, शुद्र पड्बृषाणां पु 
स्त्वोपधातिनो, दास्या ग्भमोषधेन पातयतश्च पूर्वैः साहसदण्डः । 
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पितापुत्रयोदस्पत्योप्रीतृभगिन्योमौवरूमागिनेययोः शिष्याचायैयोकौ परस्परमपं- 
तितं यजतः खाथौभिप्रयात ग्राममध्ये वा सयजतः पूवैः साहसदण्डः, कान्तारे 

मध्यमः । › इति 

(कौरि. ध्मस्थीय. अध्या. २०.) 

पष स््रतिश्छाकोऽन्यः 

°“ अवध्यं यश्च वर््नाति बद्धं यञ्च प्रमु्चति । 
अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ इति 

(याज्ञ अध्या. २ग्छा- २४३. पु. १०१५.) 

इद् चेतद च॒गामि कौ रिलीयवाक्यम्-- 

«४ पुरुषमबन्धनीयं बध्नतो बन्धयतो बद्धं वा मोक्षयतो 
बारमप्राप्भ्यवहार बध्नता बन्धयता वां सर्स्दण्डाः। 

(कटे. धम. अध्या. २०) 

सर्वेष्वेषु कोरिलखीयवाक्येषु, अधोरोखितपद्ा थौः परमधिकाः, अन्यतु याक्ञव 
स्क्यस्रत्युक्ता एवेति स्पष्रम् । तत्र हि “स्वच्छन्दं विश्ववागामी'" इति स्खतिचाक्षये 
खच्छन्दमिति क्रियाविशेषणम् ; खच्छया, नतु चिधवेच्छयापालयथः । कोरेखाये 

छन्द वासिनीमिति छन्देन खेच्छया वसन्तीं तूष्णीं स्ितामकामयमानामिति यावत् । 

“अयुक्तं रापथ कुवन्?" ईइव्येतदेव व्याचष्टे कऋाटेस्यः-“ रशापथवाक्यानुयागम- 
निखष्ं कुषैतः"इति ; न पुनरन्यदेतदिति शङ्कनीयम् । तद्यथा--आधिकरणिकाः साः 
क्या नुयोगं व्यवहारनिणेयाथे शपथवाचनपूवे यमञुतिष्ठन्ति, सोऽय शापथवाक्नाजु- 
योगः । स आधिकरणि कानां निखा, 'मवस्खयमायत्तः इति भ्यवहारनिणेयस्य तेभ्यो 
राज्ञार्पितत्वात् । निसश्च तेषां युक्तो भवति खाधिकार विषय इति कृत्वा, अनुष्ठानो- 
चित इति कत्वा वा । अन्यषां तु सो ऽनिखृष्ठा ऽयुक्तः, अधि कारायिषयत्वाद् नु नानं 
त्वाद्धा । एवञ्च निखष्टः, युक्तः, खाधिकारविषयः, अचुष्ठानाहं इयेकाथेगोचरा भवन्ति। 
अनिखष्ठः, अयुक्तः, खाधिकाराविषयः,' अनुष्ठानानहं इति च वैपरीवयेन तथा । स 
पषोऽयुक्तः शापथवाकषयानुयोगः स्तो खपथराब्देन विवक्षिन इति कोटिस्याभिप्रायः। 
मिताश्चसायां वु व्याख्यान्तरं सम्भवमात्रेण वणितं द्र्टभ्यम् । 

तथा “"अयोग्यो योम्यकमेकृत्  ““युक्तकमणि चायुक्तस्य” इस्ययि वाक्य एकार्थ 
पव । योगो हि नियोगो ऽधिकारः, तद्वति युक्तशब्दो वन॑ते, तदहे च योग्यराब्द् इति 
युक्तयोग्यशब्दाभ्यामाश्रयत्वाहैत्वलक्षणरूपभेदेऽपि वस्तुतो योगाश्रयस्धव प्रतिपाद् 
नात् । 

यस्तु ‹ प्राणविदारणे चान्यत्र दुष्टबणेभ्यः' इव्युदाहतकोरिटीयप्रथमवाक्यशेषे 
पाठः, यस्येतस्य कञ्चिदथभात्मदयसुस्पेश्ष्य परितुष्यन् महीश्चूरपुरसंस्छृतन्रन्थावस्यन्त 
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गितकोरिटीया्धद्ाख्संद्योधकस्तदुपोद्धाते बणोद्धेद स्यानपराधतां स्तिमतविरूदां 
सवेलोकस्भवविरुद्धामेव वा सतीं कोरटिखीयतद्वाक्यरभ्यामाह, स्खतिकारेष्वपि सा 
दसी स्वप्रति ताथौभासविखम्भादू यथावदथौनभिक्ञतामारोपयति, सोऽयमथाप्रतिप- 
त्िकारी आददौ्नन्थटेखकप्रमादकृ तोऽपपाटणएव । तच ' प्रा ` इत्यस्यादिमवणंस्यस्थाने 
"वः व्णेश्चत् पथ्येत, तद्ा समञ्जसः सम्यगर्थ॑प्रतिपत्तिकारी स॒ पाडा भवति, तेन च 

स्प॒व्युक्त एवार्थोऽतिषरसङ्परिहारेण स्थापितो भवति, स्खल्युक्तवरणोद्धेदं चण॑विद्ारण- 
दाब्देन गहीत्वा तञ दण्डश्य विधानादू भिषग्भिश्िकित्साथे क्रियमाणे दुषए्टवणानामा- 
वद्दयके विदारणे ऽपे दण्डः प्रसज्यत इति तस्य दुषटव्रणातिरिक्तचणविद्ारणवि षयत्व- 
स्थापनाच्वेलङ प्रसक्तायुप्रसक्तदुरचिन्तया । 

तदित्थं सिद्धमेतत्- क्रस्ताब्दारम्भात् प्राक् तृतीये वषेरतके यद्वा चाणक्यकाछे 
धभराश्रसाध्ारणं प्रामाण्यमस्या याक्ञवस्क्यस्मते सितमिति। 

मिताश्चराग्रणेता श्रीपरमहंसविज्ञानेश्वरभट्वारकस्तु श्राविश्वरूपाचायमचुगच्छति; 
तस्प्रणी तायां हि प्रौढमूढारथग्रन्थिबह्लायां बालक्रीडायां येऽथो उपन्यस्ताः, ते मिता- 
क्षरायां सगमे्वाक्येः रःय आतल भतिपादिताः । अत एव मिताक्षराया आरम्भे चि- 

कीर्षितप्रतिज्ञा-- 

“भ्याज्ञवस्क्यसुनिभाषितं मुहु विश्वरूपविकरोक्तिविस्तृतम् । 
ध्रदाखस्रज्भिर्मिताक्चे बारुबो धवि धरये विविच्यते ॥' ` इति । 

अस्य खतिस्मयचिन्ताया-- 

“"नासीदाल्ति मविष्याति क्चितितरे कस्याणकल्पपुर- 
नोदः श्चत दव वा क्षितिपतिः शओ्रीविक्रमाकोपमः । 
विन्ञाने्वरपण्डितो न मजञते किञ्चान्यदन्योपमा- 
माक्रस्पं खिरमस्तु कट्पखतिकाकरल्प तदेतत् जयम् ॥ 
आसतो; कीतिंत शे रधुङ्कखतिखकस्या च रखाधिसजा- 
द्ाच प्रत्यकूपयोदेश्चटुलखतिमिकुलोत्तुङ्करिङ्ग तर ङ्गात् । 
आच प्राचः समुद्रान्नतचरपातरिारोस्लमाभासुराङ्घिः 
पायदाचन्द्रतारं जगदिदमखिल विक्रमादिलदेवः ॥ 

इति भिताक्चरारोषस्यश्शोकाम्नं विक्रमारदिलयसमकालिक तावगम्यते । परन्त्वय विक्रमा- 
दिष्यः, सख न भर्वात, तद्वाचीनस्य धारेश्वरस्य *मिताश्चसया प्रमाणीकरणात् ; एष 
हि धारेश्वरो ऽश्चिकरुल्यपरमारनूमिपाटवदयो -व्याकरणसरखतीकण्डाभरणादे ग्रन्थप्रणे- 
ता लिष्टपरिग्रहीतप्रामाण्यो यो मोजः, स एव सम्भाव्यते, लस्य बहुतच्रवेदिनो धर्मै- 
राखे ऽपि अन्थकवतैतवसम्भावनात् , भोजनामानश्च चयः 1 प्रसिद्धाः-- एकः ५७५ तम 

# याज्ञवस्क्यस्परति प्रायश्चित्ताध्यायचवर्विम्यातितमश्छोकस्य “ अहस्त्वदत्तकन्यामु बाटेषु च 
ष्वेशो धनम् ।” इयस्य मिताक्षरा ११६८. तम पुटान्ते ददस्यताम् । 

† 8€€ {०4 ९8453, 
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क्रस्ताब्दे सितः, दितीयः ६६५ तमे, तृतीयः १०७४ तम इति ; तेषु चास्मत्सम्भाषितो 
भोजः ७५१९ तमकेस्ताब्दस्थितेन > साजतरङ्खिणी वर्णितस्य जयापी डभूपतेव्याकरणशु- 
रुणा श्चीरस्रामिनामरकोशसीकादिषु प्रमाणतयोदाहतत्वात् तद पेक्षया प्राचीनो भवन् 
दितीयभोजो भवेत्, योग्यतरकालान्तरिततया प्रथमभोज प्व वा भवेत् । अनया दिशता 
विज्ञनेश्वरो ध्वारेश्वर्रथ +भोजादवोचीन इति वक्तुं पायते । विज्ञाने्वरसङ्कोर्तितस्तु 
विक्रमादिष्यो विक्रमादिलयान्तर स्यात् । चीन् खद्दुचाटक्षयवंदयान् विक्रमादिल्यानें वर्ण- 
यन्ति पुयाचत्तविमरोकाः- केस्ताब्दीयस्य षष्ठशतकस्यान्ते विक्रमादित्य एकः, पकाद् 
हास्यादौ द्वितीयः, तस्यान्ते ततीय इति । एषु विज्ञानेश्वरसङ्कातितः प्रथमा यदि भषेत्, 
प्रथमभोजस्यापि तत्समकालिकस्य सतो मिताक्षरायां प्रमाणीकरणाुपपत्तिः । अत 
स्तृतीयभेजसमकालिको द्वितीयविक्रमादिलयः, नदवाचोानस्तृतीयविक्रमादिदयो वा 
विज्ञनेश्वयेपजीव्य आसीदिति वक्तव्यम् । तथाच विज्ञनेश्वरः केस्ताब्दीयवस्येकादश- 
द्तकस्यादिमेऽन्तिमिवाभागे स्थित इति फरुति ॥ 

पतेन, यत् किंशोरिलारुसकौरेण खप्रणीते घभशाख्सञ्जारितमीममांसान्यायमप्रव- 
चनग्रन्थे (1 1017€ 1४ फ [1€617168 1908) कथित--बोद्धराजाद् रवशाद् मिता- 

क्षराखनाथा याक्ञवस्क्यस्म्रतिः इत्सछेऽपि भारते मुख्यप्रमाणतां प्रतिपन्नेति, तत् परा- 
स्तम्--पकादशे क्रस्ताब्ददातके तदुत्तरकाटे वा बौद्धराजमहाप्रभावस्य ङइखभारत- 
नियमनश्षमस्याभावेन तदादरणरूपस्य हेतो; सम्भावयितुमशक्यत्वात् › वेदिकमत्येव 
तदानीं सर्वतः साञ्नाज्यात्, श्रीशङ्करभगवत्प दैैदिकमतं सकटविमतवादि विजयेन 
द्ढयद्धिः सक्षमद्धतक्र पव बोौद्धमतस्य निराकृतत्वात्, ततसखिचतुरेषु शतकेष्वतीतेषु 
बेदिकमतमुपासनापद्धल्या समुपोद्रलयद्धिः श्रीरामानुजाच बौद्ध मतस्य भारते नामा- 
वरोषतानयनाच्च ॥ 

यच्च याज्ञवट्यस्मरतो वीरवेदिकधर्मवि धीनां मनुस्स्ल्यपेक्चषयाद्पत्वं; मिताक्षरायां 
सामुदायिकखत्वाभ्युपगमनं च बोद्धराजानां तदादरणे कारणं सकोरेण वर्णितं, तदपि 
नोपादेयम् । नहि मयुस्खृतिमपेश्च्य ब्धोकसङ्खवार्पत्वेऽपि तादृश धमेविभ्यटपत्वं 
याज्ञवल्क्यस्मरतौ वस्तुतोऽस्ति, येन विमतजनहृदयं मबुस्खतिपरेहारेण तस्या प्रवणं 
भवेत् । अविच, बोद्धा नाम हिन्दुजतििप्रसूता दिन्दुधमराखरं प्रम।णयन्त आचार 
प्रायश्ित्तविषयोदासीन्येन व्यवहारमातरे तत् परमाणधितुमरई निन, आचारग्रायथित्तथो- 
वैदानुरोधसराध्यत्वाद् वेदे च तेषां रदवेषात् । व्यवहारे पुनराचारप्रायश्चित्तसहभुवो 
वीस्वेदिकधर्मयन्रणविधेर्बोद्धमतविराधस्य चाभावो मनुस्ख्रतियाज्ञवरक्यस्म॒त्योरवि- 
हिष्ट इति उक्तवैदिकध्मैविभ्यट्पत्व बहुत्व विचार एवच व्यवहारप्रस्तावे व्यथः । सामु 
दायिकसखत्वं खल्वपि बौ दैिहारद्रव्याक्षयरस्थितिक।मिमिः सत्यम्, इष्यते । तत्तु छो 
किकमनादिव्यवहारपथप्रथितं च नापृवं वस्तु; न च तस्य धमेशाखे ऽभिधानं मिता- 
क्षरोपक्रम, यस्मात्-- 

# निणैयसागरमुद्रिताया राजतररीङ्गण्याश्चतुथस्तरङ्ो दश्यताम् । 
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("चैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाक्तवान् | 
न तत् पुत्रेभ॑जेत साधेमकामः स्वयम्जितभ् ॥'" 

इति मानवनवमध्यायन्छोकस्य (२०९) माष्ये ^ सर्बेथा विरोषाभावात् स्वै पितामह- 
धनभाजः खत्वपूवेकत्वादु विभागस्यः ''इति मेधरातिथिरपि सामुदायिकस्वत्वमुपस्षिप्त- 
वान् । अमुमेवाथं 

“भूयो पेतामहोपात्ता निबन्धो दव्यमेव वा । 
त्र स्यात् सदां खाम्यं पितुः पुत्रस्य चैवहि ॥" 

इते याज्ञवल्कायाद्वतायाध्याय (२२९) पकव्याख्यारोषे “*अतः स्वत्व सात वमग 

इति सिद्धम्" इति विश्वरू पचर्येरनूदितं विज्ञानेश्वरो दार्विभागोपक्रमे सम्यगुपप- 
त्तिमिः समथयाम्बमूवेत न किद् मेधातिथिग्रन्थव्याचृत्तो बोद्धहदयध्राटी मिताः 
रायां विशेषः । क्तरि मिताश्चयाया भूयिषएटभारतञ्याप्तो हेतुरिति चद्, व्यावहारिकव- 
स्तूनां विविक्तविशदोपपत्तिपरिपूतं मेधातिथ्यादिगन्थतात्प्थनिरोडनपूच च कलित- 
मितपदहदययया सीतया तस्यां संग्रथनमिति ग्रुह्यताम् । 

यदपि सर्कारस्याुमान- विपुलधमेशाखग्रन्थरचनं प्रति वैमुख्यस्यैव वेदिकभि- 
छुदौखीसद्धत्वात् तथापिधय्रन्थरचनप्रचत्तो ऽयं विज्ञानश्वरो बेदिकमभिष्चुन मवितुम- 
दैति ; बोद्धामश्चुस्त स काम स्यादिति, तद् बदान्तमिन्ने विषग्रे तकं व्याकरणाद्रावपि 
यतीनां ग्रन्थनिर्माणसंरम्भोपलम्भात्, वेदाचुरोधिध्मोचुशसनप्रधाने भरमरास्रे सुत- 
रां तदौचिल्यात्. बहुतरावध्रानसाध्ये मिताक्षसख्यमहाग्रन्थ प्रणयने गाहे स्थ्यव्युपरम- 
खुखमान् क्षणान् परतीक्षयैव विज्ञानश्वरम्य खोकाथौ पच्रृत्तिरासीदिति सम्भावना. 

युक्तं द्रष्टव्यम् । प्रत्युत घुद्धमतप्रचणने केनचित् सचतनन सता बुद्ध सिद्धान्तविख्द्धवे- 
दानुरोधिनानाधमेप्रतिषादनपसयणाया अस्याः स्मृतेः कथमिवेदरी सवोकाराचुक्रूखा 
व्याख्या भक्त्या प्रणी प्रेतेति चिन्तनीयं विदुषा सकारेण न चिन्तितम् ॥ 

यद् ब्रह्मचयीत् प्रनजनं, तद् वेदोदितमेव चिज्ञानभ्वरा निरूपयाम्बभूवेति न 
(५ तदपि बोद्धाजरोध्राभ्यृहस्थानं प्रीसकौराभिमतमुपपदत । 

वस्तुतखस्थितावित्थं स्मुतिदव्ाख्यानकारयोः । 
चिन बुद्धानुयाधित्वं सकररो यदकट्पयत् ॥ 

अनन्तहायनम्,. व 
1-2- 1912. ; त. गणपातज्लाक्ञा, 
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॥ याज्ञवच्क्यस्म्रतिः ॥ 

॥ मिताश्नराव्याख्यासवलिता ॥ 

|] तत्रोपोद्धातप्रकरणम् ॥ 

श्रीगणेदाय नमः । श्रीसरस्वये नमः । श्रीगुरुभ्योनमः । 

#ध्माघर्मो । तद्विपाकाख्रयोऽपि {राः पञ्च प्राणिनामायतन्ते | 

% तत्र॒ तावच्छतिस्खतिपुराणादिभिरमोक्षस्यैव परमपुरूषाथैतां योगस्य च तदसा- 

धारणकारणतां निशि योगविद्यायामभिनिविष्टयोगीश्वरम्रणीतं योगग्रधानं धर्म॑राख्ं 

व्याचिख्यासुधमौदे्॑गवदायत्त्वेन तदनुप्रहमन्तरेण तदुद्धोधाद्यसमवेन निणेयासंभवेन 

तदनुग्रहसूचनाय स्स योगित्वसूचनाय च योग्ञाखस्थ ‹ छदाकमे-- तस्य वाच- 
कः-- इति सूत्रहयप्रतिपा्यमेव भगवत्सररूपमुपवणैयन्नभिधेयजित्तासायामभिधेयं च 
म्रदशेयन् विक्ञानेश्वराचा्यः प्रारिष्सितमन्थसमापिग्रतिबन्धकदुरितोपशमनाय सखेषटदेव- 
तानतिस्तुलन्यतररूपं मङ्गरूमाचरच्छिष्यशिष्चायै व्याख्यावृश्रोतृणामनुषङ्गतो भङ्गखाय च 

£. 

निबध्नाति धमोधमविति । (बा. भ.) 

८ चोदनारक्षणोऽ्थोधमः” इति जमिनिः (९.१.२.) ^“ यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 

सिद्धिः स धर्मः इति गौतमः । (वै. १.१.२.) तद्धिरुदधोऽधमेः । 

{ ^ सति मूरे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः" (२.१३ यो ° सू०)। तद्विपाका इत्यथः । 

† धमौधमविपाकाः ““ अविद्याऽसितारागद्वेषाभिनिवेराः पच्च देशाः” इति (२-३.) 

तथा ^“ अनिल्ाऽ्जुचिदुःखानात्मसु नियञ्यचिसुखरूपस्यातिरविद्या। ” इति (२.५) तथा 
०८ दग्ङ्ययोरेकात्मतैवास्िंता ” इति (२.६.) तथा ^° सुखानुशयी रागः ” इति (२.७.) तथा 
८‹ दुःखानुशयी द्वेषः” इति (२-८.) तथा “° स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः" 

इति (२.९.) (पातज्जर्योगसूत्रे) । 

६ ‹ प्राणिनां ' सामान्यनिदेशेऽपि तियगधिकरणन्यायेन विद्रोषपरतया मनुष्या 
भाम् । (वा. भ.) 



र् याज्ञवत्क्यस्मृतिः [उपोद्धात 

यस्मिन्ेतेर्नो परामृष्ट“ इदो यस्तं वन्दे {विष्णुमोङ्कारवाच्यम् ॥ १ ॥ 

याज्ञवस्क्यमुनिभाषितं मृहर्विश्वरूपविकटोक्तेविस्तृतम् । 

धर्मराच्रमृज्मिभिताक्षेेबीटबोधविध्ये' विविच्यते ॥ २ ॥ 

याज्ञवल्क्यरिष्यः कश्चित्प्रदनोत्तररूपं याज्ञवल्क्यग्रणीतं धमेशाखरं सह्विप्य 
कथयामास यथा मनुनोक्तं भगुः । तस्य चायमा्श्ोकः-- 

* जीवाधीनप्राणिधमौदेरपि जीवायत्तत्वात्तव्याव्त्तये आह-य पएतेधरमीदिभिर्नो 

परासष्टः०। तदपरामर्च हेतुमाह--य दंशः इंश्रो नियताऽ््रतिहतेच्छः । (बा. भ.) 

† ̂“ छदाकमेविपाकाशथेरपराखष्टः पुरुषविरेषद्रः” (१.२४.) इति (योगसूत्रे). 

{ तत्सत्वे मानमुपदशेयंस्तत्स्वरूपमाह--ञ“कारोति प्रणवस्य वाच्यमिलय्थः तदुक्तं 
पतञ्जखिना--“ तस्य वाचकः रणवः (१. २७.) इति । 

९ अथाभिधेय प्रतिजानीते--याक्ञेति । मया धर्मशास्रं धमसम्बन्धिबोधसाधनं 
तत्परतिपादकसंहितारूपं ऋजुभिः स्फुटाथैः मिताक्षरेः बहून्ीहिः वाक्यमन्यपदा्ः । 
तैः विविच्यते स्व्यन्तरेकवाक्यतया, सति सर्भवे आकाह्ुनप्रणविरोधपरिहाराभ्यां, 
तदसंभवे सवथा विरोधे विकल्पाभिधानेन च, विदादी करियते । ततानतिभ्रसङ्गायाऽऽह- 
या्ञेति । स्वस्थ योगत्वेन तस्य योगीश्वरत्वेन तस्थेवेष्टाभत्वेन तक्तैव श्रद्धोदयादिति 
भावः मयूरव्यसकादिः । सुनित्वेन भाषणयोग्यता सूचिता । तच्वस्याप्यतिग्रसक्त- 
त्वादाह--सुहुरिति । वारंवारं विश्वरूपाऽऽचायस्य विकटा अतिगहनार्था या उक्तयो व्या- 
ख्यानानि यस्मिन् तत्, अत एव ताभिर्विस्तृतं बहुरीकृतं, तथा च तब्याख्यातमेव व्या 
ख्यायत इति सूचितम् । एवं च योगियान्ञवस्क्यस््रत्यव्याख्यानेऽपि न प्रतिज्ताहानिरिति- 

बोध्यम् । नन्वेवं तव्याख्यानस्वव्यास्यानयोवैलक्षण्यराभेऽपि बुधानां तत एवेष्टसिद्धःया 
किमेतस्प्रयासेनात आह--बारेति । तदृग्रहणाद्यपटूनामष्टवषौदीनामचिरोपनीतानामनु- 
छानाथेमनुष्टेयाथेद्ानम्रवृत्तानां बोधो बुद्धिः असदिग्धाचिपथस्तानुष्टेयाथधीः तस्या विधि 
सिद्धिस्तन्निष्पत्तये इत्यथः । तथा च तेषां न ततः सेव्येत्पवृत्तिः सफला । ऋजत्वामि 
तत्वाभ्यां वैकब्यविस्तरयोर्निरसेनेतस्तद्वोधस्य सुकरत्वादितिभावः. । (बा. भ.) 

ननु तदुक्तं तद्धिविच्यते इति प्रतिज्ञा न युक्ता यान्तवल्क्यं संपूज्येति मथादौ “ एवम- 
स्त्विति होवाच ” इति मन्थान्ते च निर्दशस्याऽऽत्मन्यजुवितस्वादत आह--याज्ञेति। (बा. भ.) 

न मोक्ष 
०५५०५ 

१ क. बार्बुद्धिविधये । 
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ॐ योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपञ्य मुनयोऽनुवन् ¦ 
वणश्रमेतराणां नो बरूहि ।धमीनरोषतः ॥ १॥ 

योगिनां सनकादीनामीश्वरः ब्रेष्ठः तं याज्ञवस्क्यं' संपृज्य मनो- 
वाक्वायकमोभेः पूजाधेत्वा मुनयः सामश्रवप्रमृतयः श्रवणघारणयोग्या अग्रुबन् 

£ “ आश्रमशाब्दो यद्यपि बह्यचारिगरृहस्थादिकमम॑सु वतैते । तथाऽपि तत्सम्बन्धिनां 
धमाणामभावाद्ाश्रमराब्देनाश्रमिणो लक्ष्यन्ते । केवखाद्र्णत्वात्केवखाच्चाऽऽर्श्रमित्वाद्य- 

तिरिक्तानि विशेषरूपाणि यानि तद्िशेषस्था ये वक्ष्यमाणधमाधिकारिणस्त इहेतरपदेन 
ग्राह्याः ।` इति अप० ३. 

† "* कमेजन्योऽभ्युदयनिःप्रयसहेतरपूवौख्य आत्मगुणो धमैः। तद्धेतुभूतकमेव्याख्या 

नमेव ध्मव्याख्यानम्* इति आप ० उज्ञ्व ०२. 

£ ई † ̂° बक्ष्यमाणशासखार्थनिरवद्यनिरवशेषोदीरर्णाक्रयां प्रति ‹ अशेषत'इति धमेसामा- 
न्याभिप्रायं साकल्यवचनम् । निरवशेषाभिभ्रयेद्यस्मिन्नुपनयनादौ गृद्योक्तदोमदि न 

कार्यं स्यात् । वणौश्रमेतरसम्बन्धोपाधिकानि तरीणि ध्मैसामान्यानि धमौन्बूहीति प्रार्थ 
तस्य च ध्म॑संहिताकरणे तन्मध्येऽध्येतृसमवायिधर्म्ञानमेव प्रयोजकम् । ततश्चाध्यतृणा- 

मध्ययनप्रयोजकमपि तदेव। न हि तेषामप्रयोजकमध्ययनं भवितुमर्हति। तस्मान्ासखध्य- 

यनं ध्मेशाखत्वक्तानप्रयुक्तमेव।* अप०४. 

९ या्ञवल्क्यप्रणीतेऽप्यव शोके “* याक्ञवल्क्यं संपूज्य "` इति वचनं, तथोत्तरश्छोके 
* योगीन्द्रो ऽर वीत्" इति प्रथमपुरुषम्रयोगश्च नायुक्तः । द्यते हि मानवे अन्थ--“ मनुर 

ब्रवीत्" इति प्रयोगः, बोधायने च--““. स ह स्माऽऽह बोधायनः इति । न च ^“ मनु- 

रब्रवीत्" इति भगोवेचनमिदं न मनोरिति वाच्यम् । यत एतदुत्तरकार्मेव मनुराह 
०* एुतद्वोऽयं भृगुः शाखं श्रावयिष्यत्यशेषतः। एतद्धि मत्तोऽधिजगे सवेमेषोऽखिरुं सुनिः" 
इति । अधिजगे अधीतवान् । अस्याश्च संहिताया याक्षवल्क्यः प्रणेतेति व्याख्यातुणां 

स्मरतिरेव प्रमाणम् । न चाथेमेव याज्ञवस्कीयतया ते स्मरन्तीति वाच्यम् । अन्थे हि 

परणेवृतया तस्यासाधारण्यं संभवति न चार्थं दृष्टूतया । सुन्यन्तरैरपि तस्य दृष्टत्वात् । 
असाधारण्येन व्यपदेशो न साधारण्ये घटते । असाधारण्येन हि व्यपदेदा भवन्ति । 
इति अप० ४. 

| “ ध्म॑संहितामारभ॑भाणस्तस्याः पोरषेयत्वसामान्याजायमानप्रामाण्यश्षङ्कां महा- 

जनस्य तदेभ्ययनधारणादिपरिपन्थिनीमपनेतुमाह--योगश्वरमिति । योगी संयम- 
तामा आ [1 

१ क. बस्क्यसजञं कपूज्य । 
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उक्तवन्तः धमीन्नोऽस्मभ्यं ब्रूहीति । कथम् {---अरोषतः का्ल्य॑न । केषाम् £-- 

वर्णौश्रमेतराणां, वणः ब्राह्मणादयः, आश्रमाः ब्रह्मचारिप्रभृतयः, इतरे अनुटो- 

मग्रतिरोमजार्तां॒मूर्घौवसिक्तादयः । इतरराब्दस्य - दनदरैच "` इति सव- 
नामसंञाप्रातिषेधः ॥ अत्र च धर्मराब्दः षड्िधस्मार्तधर्मेविषयः । तदयथा - वणं- 
धर्मैः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणघमः, निमित्तध्मः, साधारणधमंश्चेति । 
तत्र वर्णधर्मः नियं मं ब्राह्मणो वैजयेदिव्यादिः, आश्रमधर्मः अग्रीन्धनभैक्षचयोदिः; 

वर्णाश्रमधर्मः पाटासो दण्डो" ब्राह्मणसयेयेवमादिः, गुणधमेः रार्रीयामिषेकादिगुणयु- 

क्तस्य राज्ञः प्रजापार्नादिः, निमित्तधमेः विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्ते 

प्रायश्चित्तम्, साधारणो धर्मः अहिंसादि: ¢ न दिस्यात्सर्वभूतानि ” इत्या- 
ड] 9 ६ गोघम र ८ जो < -त्थञ- ११८ चण्डा ` साधारणोधमः ॥ सोचाचारांश्च शिक्षयेत् ˆ इयाचायकरण- 

विधिप्रयुक्तवाद्भमराघ्राध्ययनस्य प्रयोजनादेकथनं नातीवोपयुज्यते ॥ तत्र चायं 

क्रमः -- प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकाममक्षः । ऊध्वेमुपनयनात्प्राेदा- 
ध्ययनोपक्रमाद्धर्मराख्राध्ययनम् , ततो धमेराख्रविहितयमनियमोपेतस्य वेदा- 

वान् । तत्रापि चेश्वरोऽणिमादिगुणक्ञारी । एषां च गुणानामीश्वरशब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वं 
गम्यते मा्कण्डेयपुराणे--“* अणिमा रुधिमा चेव महिमा प्रािरेव च । प्राकास्यं च तथे- 

शित्वं विस्वं च तथाऽपरम् ॥ यत्र कामावसाथित्वं गुणानेतानयेश्वरान् । प्राममोवयष्टौ नर- 
व्याघ्र परनिवाणसूच न् ॥ सृष्ष्मास्सृक्ष्मतरोऽणीयान्दछीघ्रव्वाह्धिमा गुणः । महिमाऽशेष. 

पूज्यत्वास्माप्तमीप्रा मस्य यत् ॥ प्राकाम्यमस्य व्याप्यत्वादीशित्वं चेश्वरोयतः । वशे. 

व्वाद्ररिता नाम य गिनः सक्षमो गुणः ॥ यत्रेच्छास्थानमप्युक्तं तत्र कामावसायेता । 
रेश्वयं कारणेरेभियो नः प्रोक्तमष्ठधा ॥ मुक्तिससूचकं रूपं परनिवांणचेतसः ॥ इति । एवं 

चाणिमद्दिगुणपर एवायमीश्वरशब्दः ॥ ततश्च योगी चासौ ईश्वरश्च योगीश्वर इति 
मुख्यार्थोभयपदः कर्मधारयः । न तु योगिनामीश्वर इति षर्टतत्पुरुषः । षष्टधथलक्षणा- 
प्रसङ्गात् । योगीश्वरशब्द्योगवैयथ्यप्रसङ्गाच्च । न हि तदा योगिनामणिमादिरक्षणमे- 

शव्यं याज्ञवल्क्यस्य क्तं भवति किं त॒ योगिनः सनकादीन्प्रति स्वामित्वम् । तच्च प्रकृता 

नुपयोगि । कर्मधारयपक्चे तु योगनिमित्तमणिमायेश्व्य ्रन्थकारस्य गम्यते । ततश्च यो- 
गविरोधिनः जक्ञानरागद्वेषा योगिपदेनार्थान्निरस्ताः । ” इति अप० २. 

१ क. रोमजामूद्धी ! २ अ- 9. १.२९। २ क. वजेयेदिति। ४ आप० गृ° प 
४, ख. १. सू. १५.1५ क. प्रतिषेधसेवन । ६ क. ख. व्याचाण्डाटं । ७ ख. श्चुत्युक्तरोचा । 
८ आ.अ. छो. १५.। ९ गोतमः- २. १. 
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व्ययनम्, ततस्तदथेजिज्ञासा, ततस्तदनुष्टानमिति ॥ तत्र॒ यद्यपि घमा- 

थकाममोक्षाः राच्रेणानेन प्रतिपाद्यन्त, तथाऽपि घमेस्य प्राधान्याद्धम्रहणम् । 
प्राधान्यं च धमेमृढत्वादितरेषाम् । न च वक्तव्यं धमेमुलोऽर्थोऽथमृो धम इूदयविरोष 
इति । यतोऽथेमन्तरेणापि जपतपस्तीर्थयात्रादिना धर्मनिष्पात्तिः, अथेडोऽपि न 

पीति 4 

धमेमन्तरेणेति । एवं काममोक्षावपीति  ॥ १ ॥ 

एवं पृष्टः- 

मिथिखास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्याताबर्वान्मुनीन् ` । 
यसिन्देशो! सरग: कृष्णस्तसिन्धमान्निबोधत ॥ २ ॥ 

मिथिखानाम नगरी तत्र स्थितः स याज्ञवस्क्यो योगीश्वरः क्षणं ध्यात्वा 

कञ्चित्कार मनः समाधाय एते श्रवणाधिकारिणो विनयेन प्च्छन्तीति 

युक्तमेतेभ्यो वक्तुमिद्युक्तवान् मुनीन् । किम् {-“* यक्मिन्देदो मृगः कष्णस्तस्मिन्ध- 
0 क 1 त 

# “‹ स॒ मुनि धमौन्बरूहीति मार्थितः मिथिकास्थल्वेन विशेषतः प्रशान्तः क्षणमावं 
वक्ष्यमाणे शाखां मुनीनां तच्छवणयोग्यतां च ध्यात्वा चिन्तयित्वा वक्ष्यमाणान्धमान- 
वीत् ॥ यान्ञवल्क्यग्रणीततां शाखे वक्तुं स इत्युक्तं न पुनरहमिति । न पुनरहंशब्दा- 

द्याज्ञवल्क्यसम्परत्ययः। स इति शब्दात्तु प्रकृतवाचिनो याक्ञवस्क्य एव प्रकृते बुद्धिस्पे- 
तीति तमेव भरयुक्तवान् । तत्सामानाधिकरण्याच्चात्रवीदिति प्रथमपुरुष एवमुच्यते न पुन- 
रबवमिव्युत्तमः 1" इति अप ०४. 

{ ̂“ छष्ण्रगोपरुक्चितश्च देशो बह्याव्तादिदेशासंभवे धमौयुष्टाङ्गमिति मन्तव्यम्। 

यदाहपुराणम् :--“* ब्ह्मावतैः परो देश्च ऋषिदेश्ास्स्वनन्तरः । मध्यदेशस्ततोन्युन आयौवतं- 

स्त्वनन्तरः । आयौवतौदानां ठक्षणंमनुना (२. १७--२३) उक्तम् । विष्णुश्च आयौवतैस्य 
छक्षणान्तरमाह--““ चातुर्वैण्यव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते। तम्टेच्छदेश्षं जानीयादायौ- 

वतमतः परम् 2 इति । ततश्च यत्र चातुरवैण्यैव्यवस्था कृष्णञ्रगश्च नास्ति स म्लेच्छदेशः। 

तदन्यो धर्मदेशाः। ततश्च बह्मावतौदिदेराचतुष्टयारामे य चातुवण्ं व्यवतिष्ठते कष्णस्ु- 

गश्च विचरति तत धर्मच्छुभिः स्थातव्यम् । तदसंभवे चातुवेण्येन्यवस्थावतिकृष्णण््गयुक्ते 
वादेन: हीत ॥ जप० ५. 

१ क. जपतीथयत्रा । २ घ. प्रथमश्टोकानन्तरं “जादयायुर्भोगाख्रयो विपाकाः । 

अविद्याऽस्मितारागदेषाभिनिवेराख्याः ज्िश्ञाः । सम्यगध्यासविद्धिदेरिता्थे विपरीतं ज्ञानमवि 

द्या । अहमस्मि मदिशिष्टः कोऽपिनास्तीत्यभिमानातिरयोऽस्मिता । विषयेष्वासक्ती रागः 

दुःखेष्वप्रीतिदेषः। अनदुभूतदेरपि मरणादैखासोऽमिमिवेञः” इष्यधिकम्। २३- ख. किश्चिकारं! 
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मान्निवोधत ” इति । कृष्णसारो मृगो यसिन्देशो खच्छन्द विहरति तस्मिन्देदो 
वक्ष्यमाणरक्षणा धमा अनुष्ठेया नान्यत्रेयभिप्रायः । ““ शौचाचारांश्च शिक्षयोत् 

इत्याचार्यस्य धमेराख्राध्यापनवेषिः ॥ २ ॥ 
शिष्येण तदध्ययनं कतेव्यमिति कु तोऽवगम्यत इत्यत आह-- 

€ [^ का, € [९ ४ 

पुराणन्यायमीमांसाधमर्ाख्ाङ्मिश्रिताः । 
[> $ © £ 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धममस्य च चतुदेश' ॥ ३ ॥ 
पुराणं ब्रह्मादि, न्यायस्तरक॑वि्या, मीमांसा वेदवाक्यविचारः, धर्मां 

मानवादि, अज्ञानि व्याकरणादीनि षट् , एतैरुपेताश्चत्वारो वेदाः विद्याः पुरुषाथे- 
साधनन्ञानानि' तासां स्थानानि च चतुर्दरा धर्मस्य चं चतुर्दश स्थानानि हेतवः । 

एतानि च त्रैवणिकैरथ्येतन्यानि। तदन्तर्ूतववाद्धमराख्रमप्यष्येतन्यम् । तत्रेतानि त्रा 
ह्मणेन विदाप्रात्पये धर्मानुष्ठानाय चाधिगन्तम्यानि । क्षल्रियवेद्यामभ्यां धमोवुष्टानाय । 
तथा च राङ्खन विद्यास्थानान्यनुक्रम्योक्तम् ““ एतानि ब्राह्मणोऽधिकरुरुते स च इत्ति 

दररयतीतरेषाम् ” इति । मनुरपि दविजातीनां धममशाल्राध्ययनेऽधिकारः, ब्राह्मणस्य 

प्रवचने नान्यस्य, इति दरंयति--“‹ निषकादिदमशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः । 
तस्य शाच्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्” | ““ विदुषा ब्राह्मणेने- 
दमध्येतन्यप्रयत्नतः । रिष्येम्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नान्येन केनचित् । " ˆ 
इति ॥ २ ॥ 

* ^‹ ज्ञानपुवैमनुष्टानं ध्मेस्येति धमेच्ानोपायांस्तावदाह पुराणेति 1” अप० &. 
{ ̂“ वेदा; ऋग्वेदादयः । एतानि चतुददा ज्ञानानां निमित्तानि, धर्मस्य च ज्ञान- 

द्वारेण । एतदुल्पन्नस्थैव ज्ञानस्य धर्महेतुत्वात्। ततश्च प्रयोगपद्धत्यादि समुत्थितं ञानं धरमहे- 
तुरिति सिद्धम् । “एवं चतुदैशतानि विद्यास्थानानि सन्त्यथ । वेदान्तः पञ्चदङ्यकं विद्याषोड- 
शिका भवेत् । इति बह्यपुराणे यद्वेतान्तविद्ययोग्रंहणं तन्मोक्षसाधनस्थानाभिप्रायमिति 
इहानुपयोगित्वान्नाक्तम् । वेदान्तः शारीरक । विद्या च्हदारण्यकादि रहस्यम् । यत्त॒ 
विष्णुपुराणम् ।-““ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्म॑श्षाखं च 
विद्या एताश्वतुदंश । आयुवेद धनुर्वेदो गान्धर्वश्वेतिते त्रयः । अ्थंसासखरं चतुथं च विद्या- 
अष्टादरेव ताः ॥ > इति । तत्केवङ विद्यास्थानत्वाभिप्राय न धर्म॑स्थानत्वाभावात् । 
चतुदेशग्रहणादतेऽथवैवेदरसंग्रहो न स्यात् ।” इति अप०६. 

१ क. पुरुषायथज्ञानानि । २ क. धर्मस्य च स्थानानि । ३ क. धर्मशाखमध्येतव्यम् 
&४,--२. १३ । ५.--१. १०६। 
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अस्तु धर्मश्चाखमध्येतव्य, याज्ञवल्क्यप्रणीतस्यास्य शाखस्य किमायातमित्यत आह-- 

+मन्वविविष्णहारीतयाज्ञवल्क्योरानोऽङ्धिराः। 
यमाऽऽपस्तम्बसंवतौः कात्यायनच्रहस्पती ॥ 8 ॥ 

परारारव्यासशङ्खटिखिता दक्षगोतमो । 
रातातपो वसिष्ठश्च धर्म॑शाख्रम्रयोजकाःः ॥ ५ ॥ 

उदानःशब्दपर्यन्तो द्रद्धैकवद्धावः । याज्ञवस्क्यप्रणीतमिदं धमेशाख्रम- 

व्येतव्यमित्यभिप्रायः | नेयं परिसंख्या, कि तु प्रदशेनाथेमेतत् । अतो बोधाय- 
नदेरपि धममेशाल्रत्वमविरुद्धम् । एतेषां प्रयेकं ॒प्रामाण्येऽपि साकाह्कणामाकाह्का- 
परिप्ूरणमन्यतः क्रियते । विरोषरे तु विकद्पः ॥ ‰ ॥ ५ ॥ 

इदानीं धर्मस्य कारकटेनूनाद-- 

देशो कार उपायेन द्रव्यं श्रदयासमन्वितम्। 
* £ 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकटं धमेटक्षणम्! ॥ £ ॥ 

देरो “' यक्िन्देरो मृगः कृष्णः? * इत्युक्तरक्षणः, कारः संक्रा- 

न्यादिः, उपायः राघखोक्तातिक्तव्यताकरपः, दरव्यं प्रतिग्रहादिरुब्धं गवादि, 

श्रद्धा आप्तिक्यन्रुद्धिः, तदन्वितं यथा भवति तथा, पात्रं “न विद्यया ` 

रयेवमादिवक्ष्यमाणलक्षणम् । प्रदीयते यथा न प्रयावतेते तथा परस्वत्वा 

पत्तयवसान त्यज्यते । एतद्धमस्योत्पादकम् । किमेतावदेव £ नेयाह सक- 

खमिति । अन्यदपि शाल्लोक्तं जातिगुणयागहोमादि तत्सकरं धर्मस्य करकं 

# इदानीं धमेसाख्राणां तदाभासेभ्यो विवेकाय त्प्णेतुनाह मन्वत्रीत । अप० &. 

०‹ ब्द्धमन्वादयश्च वयोवस्थादिभेदेन मन्वादिप्रणेतार एव दष्टव्याः। आैरोधित्वाच्छ्- 

तिस््रत्युपन्रहकस्वाच्छिष्टपरिगरहीतत्वादाप्तोक्तत्वाच्चचतुविश्ति परिरिष्टादयोऽपि धमशाख- 

त्वेनैव ज्ञेयाः । अप० ७-«. 

† ̂“ सकर सर्वैसाधनेपितस्येदम्प्यैन्तविरषवतो धमेस्य बोधकं सव धर्मरक्षणं धमे 

प्रमाणं वेदितव्यम् । न पुनः सर्वप्रकारमुक्तस्य धर्मस्य बोधकं धमेलक्षणम् । इति अप० ८ 

१ ग. नोङ्गिरः। २ ख. प्रवणैकाः। ३ख. नेदमवतरणं ददयते। ४ आ. २.१ ५आ. २००। 

& क. धर्मस्य कारणम्! 
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जातिगुणद्रव्यक्रियासावा्थामकं चतुर्वैधं धर्मस्य कारकमिघ्युक्तं भवाति । तच 
समस्तं व्यस्तं वा यथाशा द्रष्टव्यम् । श्रद्धा सवेत्राचुबतेत एव ॥ ६ ॥ 

इदानी धर्मस्य ज्ञापकहेतूनाह- 

श्रुतिः* स्तिः! सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 

सम्यक्संकल्पजः कामो धमेमूखमिदं स्परतम् ॥ ७ ॥ 
्रतिर्वेदः । स्पतिधमेशाघ्लम् । तथा च मनुः“ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो 

धर्मदाच्लं तु वे स्मृतिः” इति । सदाचारः सतां शिष्टानामाचारः अयुष्ठानं 
नारिष्टानार्म् । स्वस्य॒ चाऽऽतममनः परियं वैकल्पिके विषये यथा--““ गमाष्टमेऽष्टमे 

वाब्दे?“ इत्यादिष्वासमेच्छैव नियामिका । सम्यक्संकव्पाज्ञातः शाखराविरुद्धः कामः। 

# ^ वेदा एव मूरप्रमाणं धर्माधर्मयोः । न च निय्येषु निदोषिषु वेदेषूत्तोपारम्भ- 
सम्भवः । स्वतः प्रमाणस्य हि छब्दस्य न वक्तृदोषनिबन्धनमप्रामाण्यम् । तदिहास्म- 

दादीनां धर्मज्ञसमयः प्रमाणम् । धमेज्ञानां तु वेदाः प्रमाणम् । मनुरप्याह--“'वेदोऽखि- 
खो धर्ममूलं स्खृतिीरे च तद्विदाम् । आचारश्चैवसाधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। ” (२. ६.) 

इति । गौतमोऽपि--““वेदो ध्म॑मूरं तद्टिदां च स्तिशीखे ” इति । यद्यप्यम्रल्यक्षो वेदो 
धर्ममृरूभूतोऽस्मदादिभिर्नोपरुभ्यतेः तथाऽपि मन्वादय उपर्धवन्त इत्यनुमीयन्ते । 

वक्ष्यति च ८“ तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगादनुमीयन्ते ” (१-१२-१०) इति उञ्ञ्वखा- 

आप० ३। 

{ “° स्छ्रतिः धर्मतो वेदमूरं शाखम् ” इति अप० ९. 

« समीचीनः शाखा्थीविषयोऽनेनेदं साधयामीतिमनःकम सङ्कल्पः, तजः कामो धर्म- 

चिकीषी, एतत्सवं धर्मनिश्चये मूं कारणमिलयथैः । ” इति अप० ९. 

{ ̂ तत्र हि शिष्टस्ररूपमाह बाधायनः--““ शिष्टाः खल विगतमत्सरा निरहङ्काराः 

कुम्भीधान्याः अरोड्ुपाः दम्भरोभमोहकोपविवर्जिताः । धर्मेणाधिगतो यैश्च वेदः सर्पि- 
बंहणः । शिष्टास्तदनुमान्ताः श्रुतिभरत्यक्षहेतवः। ”` इति । कुम्ीधान्या इति ब्त्तिसङ्खोचो- 

पलश्चणपरम् । ̀° इति अप० १०. 

१ क द्रव्यभावाथे । ग. द्रव्यभवाथौसकं चतुर्विधम । २ “^ श्रुतिस्पृतिसदाचाराः ” 
इत्यपराके । ३.--२. २०।४क. ग. नारिष्टानामिति नास्ति । ५ आ. १४, 
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यथा मया मोजनन्यतिरेकेणोदकं न पातव्यमिति । एते धममस्य मूढं प्रमाणम् । 
एतेषां * विरोधे प्रव॑ूवैस्यं बटीयस््वम् ॥ ७ ॥ 

देशादि कारकटेतूनामपवादमाह-- 

“इ्याचारदमा्हिंसादानखाध्यायकमेणाम् | 

अयं तु परमो धमं यदयोगेनाऽऽत्मदशेनम्। ॥ ८ ॥ 

इञ्यादीनां कर्मणाम् अयमेव परमो धमः यद्योगेन बाह्यचिन्तदृत्तिनि- 

सेषेनाऽऽमनो दर्शनं याथातथ्यज्ञानम् । योगेनाऽऽत्मज्ञाने देदादिनियमो नास्तीय- 

थः। तदुक्तं “‹ यत्रैकाग्रता तत्राधिशेषात् "~ इति ॥ ८ ॥ 
न 9 

ना 

५५ ननु यदि श्रतिस्दत्यो धैमे एव प्रामाण्यं कथं तद्यौत्मज्ञानम्रधानयोः श्रतिस्खत्यो 

श्रसैप्रामाण्यनिर्वाह इति । न ह्यात्मन्ानं धर्मैः । अननुष्टेयत्वात् । “ तत्वमसि" (छान्दो- 

म्योपनिषत्) इत्यादिश्चाख्ावधारणतस्तञ्जञायते, न तु वाक्याथेमवधायेयागादिवदयु्टी- 

यते इत्याशङ्क्याऽऽह--दऽयाचारेति । अप० २० । 

० मनसो दमनं दमः । रागग्रा्हिसानिदृत्तिराहंसा । स्वस्वत्वनिदृत्तिः परस्वा 

पत्तिदौनम् । स्वाध्यायोऽध्ययनम् । कसैशञ्दः काम्यव्यतिरिक्तानामन्येषामपि चोदित- 

कणां परिग्रहाथः' इति अप० २१. 

{° आत्मक्घब्दोऽयं परमात्मनि वर्त॑ते न जीवात्मनि । तस्येज्यादिकमन्तरेण समाधि 

विनैव च प्रातत्वात् । ““आत्मा वा अरेद्रष्ट्यः”” इति (ङृहदा०) तलोत्पत्तिविधिः । “श्रह्यवि- 
च, क 

दामोति परम्? ( तेत्तिशयोपनिषत् .) इस्यधिकारविधिः । अन हि परशब्देन परमा- 

त्माऽभिधीयते । तदासिश्च तदात्मनेव कषित्रज्तस्यावस्थानम् । तत्र ब्रह्मविदितिपदोपात्ता- 
® 

ब्रह्मविद्याकरणम् । “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन (जहदारण्य ०) इत्यत 

यज्ञेनेत्यादि सकरूनित्यनैमित्तिकवणौश्रमधर्मोपलक्षणार्थम् । इत्यादिमत्वा उक्तवान्-- 

इज्याचारदमािसेति । रागप्रासं क्मऽऽश्रित्य शाख्ेण पुरुषाभ्युदयाय विधीयमानोऽथे 

आचारः । यथा "‹ प्राङ्सुखोन्नानि” इत्यादि ।'” इति अप० २०. 

{“ ययोगेनाऽऽत्मदह्यीनं, न च तद्राक्याथावधारणादेव सिद्ध्यति । किं तु श्रवणमनननि 

दिध्यासनेभ्य इति कर्माधिकारिणो विदुषोऽपि कुतधित्कारणद्धमेसंङये पषेदधीनोनिणेय 

इति तां तावदाह? अप० २१. 

१ क. तेषांवि । २ क. ग. पूरवेपूवंबखयिस्त्वम् । २ बह्मसूत्रे--४. १. ११ । 

2 
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== ~ त 

कारकहेतुषु ज्ञापकहेतुषु वा संदेहे तु निणयरेतुमाह- 

र > परषत्तेवियमेव 

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः" पर्षत्नेवियमेव वा | 

सा वरते यं स धमः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः॥ ९ ॥ 
चत्वारो ब्राह्मणाः ` वेदधर्मज्ञाः पर्षत् । तिल्लो विद्या अर्धायन्त इति 

त्रविदाः तेषां समृदच्रैवि्यम् । घ्मराछक्ञत्रमव्राप्यनुवतंते, तद्रा पषेत् । सा 

पूर्वोक्ता पषत् यं ब्रूते स॒ धमैः । अध्यालङ्गानेु निपुणतमो वेदधमराखज्ञश्व 

एकोऽपि वायं ब्रूते सोऽपि धमेः॥ ९ ॥ 

दैत्युपोद्धातम्रकरणम् । 

% धर्मज्ञाः धम धमशा तदथन्नाश्चत्वारो धमेनिणयरूपकायैकराः पषदिद्युच्यते। 
र्ग्यजुससामवेदास्त्रोवि्यम् । तेन चात्र तदध्येतारसखरयो ब्राह्यणा लक्ष्यन्ते । सैषा व्यवरा- 
पर्षदिस्याह मनुः--““ ऋग्वेदवि्यजुर्वि्च सामवेदविदेव च । व्यवरापरिषञ्जेया धमसंश- 
यनिणये” इति । आत्मानमधिकृत्य प्रदत्तं शाखमध्यात्मम् । बहूनां तद्धिदां मध्ये 

सातिश्यज्ञानोऽध्यात्मवित्तमः ¦ इति अप० २१. 

० आचारो नाम खोकिककर्माश्रयः पुरूषनिःश्रयसोपकारस्य विधिः प्रतिषेधो वा । 
तत्र श्रतिविदिता आचारा गोरक्षणप्रभृतयः । ” इत्यपराके (आ-१५४. ) १९४ प°. 

तथा च मनुः-“'आचाराछ्छभते द्यायु राचारादीप्सिताः प्रजाः । आचाराद्धनमक्च- 
य्यमाचारोहन्यलश्चणम् ॥ दुराचारो हि पुरुषो रोके भवति निन्दितः । दुःखभागी च 
सततं उ्याधितोऽव्पायुरेव च ॥ सवेलक्षणहीनोऽपि सवेदाऽऽचारवान्नरः । श्रदधानोऽनसूयश्च 

शतं वषौणि जीवति" (४. १५६-- १५८.) 

१ ख. सन्देरेनिणेय । २ क. ख. वेदशाखधमं । ३ ग. चित्तां प्रकृतसिद्धवर्थामुपोद्धातप्रच 
ते । देशश्चैव तथाऽऽस्थानं प्रश्नः प्ररनविनिश्वयः । एत्चतुयष्टं यच उपोदृघातस्तदुच्यते । 



आथ ब्ह्यचरिप्रकरणम्--१ 

एतेर्मवभिः शकैः सकटशाखोपोदघातमक्त्वा इदानी वर्णादीनीं 

धर्मान्वक्तु प्रथमं तावद्रणौनाह-- 

बह्यक्षत्वियविय्शूद्रा वणोस्त्वााख्यो दिजाः । 
निषेकायाः इ्मदानान्तास्तेषां वे मन्तः क्रियाः ॥ १०॥ 

ब्राहमणक्षत्त्ियवेस्यदराश्चत्वारो वणौ वक्ष्यमाणटक्षणास्तेषामादयास््रयो त्रा- 
ह्मणक्षत्नियवेद्याः द्विजाः, द्विजौयन्त इति द्विजाः" तेषां द्विजानां वै एव, न 

सूद्रस्य, निषेकाद्याः निषेको गभोघानमाय्यो यासां तास्तथोक्ताः, स्मरानं पितृवनं 

तत्संबन्धि क्म अन्तो यासां ताः क्रियाः मन््नेभवन्ति ॥ १० ॥ 

{इदानी ताः क्रिया अनुक्रामति - 

गभौधानग्रतो पुसः सवनं स्यन्दनात्पुरा । 
षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकमें च ॥ ११॥ 

अहन्येकाददो नाम चतुर्थं मासि निष्कमः" | 
ष्ठेऽन्नप्रारानं मासि चूडाकायो यथाकुलम् ॥ १२॥ 

गभोधानमित्यनुगतार्थं कमेनामधेयम् । एवं वक्ष्यमाणान्यपि । तद्रभी- 
धानमृतौ ऋतुकाटे बक्षमाणठक्षणे । पुंसवनाख्यं कम गभेचर्नायूरवम् । 

षष्ठेऽष्टमे वा मापते सीमन्तः सीमन्तोनयनम् । एते च द्र पुंसवनसीमन्तोनयने 

% आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सवित्री जननी तथा । ब्राह्मण्षत्त्रिय विशां मोञीवन्धन- 
जन्मनि ॥ शङ्कः--4. ७. 

† ““ गभाधानादीन्स्सस्कारान्गृह्यविहितस्वरूपानपि कारुविरोषसम्बन्धितया साद्ध- 
श्ेकेनाधुना विधत्ते ” इति अप०२४. 

गम आधघीयतेऽनेन कमंणेति गभाधानम् । 

१ क वणोनां । स. ब्राह्मणादीनां । २ क. कम जन्त यामां । ३ ख. इयमवतरणिका 

नास्ति! ४ क. ग. नि.क्रमुः। 



१२ याज्ञवस्व्यस्मृतिः [आचाराध्याय 

षत्रसंस्कारकमेत्वात्सङ्देव कार्यं न प्रतिगभेम् । यथाऽऽह देवरः“ सज्रत्सुसं- 
स्कृता नारी सवैगर्भेषु संस्ृता” इति । एते, आ इते, आगते, गभकोराक्छुमारे 
जाते, जातकमं । एकादरोऽहनि नामकरणम्, तच्च ॒पितामहमातामहादिसंबद्ध 

कुख्देवतासम्बद्धं वा । यथाऽऽह शङ्खः, -““ कुर्देवतासम्बद्ं पिता नाम कुयौत ” 
इति । चतर्थे मासि "निष््रमटक्षणं कर्म सूर्यवेश्चषणं कर्मं * । षष्टे मास्यनप्रारानं 

© (~ (० कम । चूडाकरणं† तु यथाज्ुटम् । कार्यमिति प्रयेकं सम्बध्यते ॥ ११ ॥ १२॥ 
नि ॥॥ 

एतषां निलयतेऽप्याठषङ्गिक फलमाह-- 

एवमेनः रामं याति बीजगभसमुद्धवम् : । 
एवमुक्तेन प्रकोरण गभौधानादिभिः संस्कारकमभिः कृतेरेनः पापं शमं 

याति । किं भूतम्१--बीजगभसमुद्धवे शु्ररोणितसम्बद्धं गीत्रव्याधिसक्रान्ति- 

निमित्त, न तु पतितोतपनत्ादि ॥ 

सखीणां विरेषमाह-- 

तूष्णीमेताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ १२ ॥ 
एता जातकमोऽऽदिक्रियाः चरीणां तृष्णीं विनैव मन्त्रेयथाकाटं कार्याः | 

विवाहः पुनः समन्त्रकः ॥ १३ ॥ 

गमौष्टमेऽष्टमे वाब्दे बाह्मणस्योपनायनम् । 
ता 

६८ निष्करमणं सूयौचन्दमसौ दष्टं बहिः म्सरणम् । ” इति अप०२४. 

{ “चुडा शिखा सा येषां कुरे यस्मिन्वर्षे यस्संख्यया कार्यतया स्मर्यते 

तदनतिक्तमेण कतेव्या ; यथाकुरूधमं केदावेशान्कारयेत् (आश्व ०. १. १७. १७.) इति 
गृद्यप्रसिद्धा ` इति अप०२४. 

{ “ बीजं शुक्शोणित जटरान्तरस्थितो देह. । तेन जठरवासो क्ष्यते । एनोऽ- 
तराप्रायत्यं, मातुः षीताशनदेरुत्पन्नमिव्यथः” इति अप०२५. 

$ ̂“ उपनयनं विद्याथस्य श्रतितस्सम्स्कारः' इति आप० धर १.१.१.९. 
1 

१ क. तच्च पितामहादिसम्बद्ध देवतासम्बदधैवा । २ क. ग. निष्कमणलक्षणं सूयविकषणं कर्मे 
तिनासि । ३ ख. इदमवतरणं नाति । ४ क. गत्रे व्याधि । 



बरह्यचरिप्रकरणम् | समिताक्षरा १३ 

राज्ञामिकादरो सेके विरामेके यथाकुरम् । १४ ॥ 
गभोधानमवधिं इत्वा जन्मनो वाऽष्टमे* वर्षे ब्राह्मणस्योपनायनम् † उप- 

नयनमेवोपनायनम् । स्वाथ अण् वत्यनुसारात्, आं वा दीघेत्वम् । अत्रे 
चछया विकस्पः । राज्ञामेकादरो । विशां वैद्यानां सेके एकादखे द्राददा इत्यथः । 

गभ॑ग्रहणं सवैत्रानुवतते । समासे गुणभूतस्यापि गभाब्दस्य बुद्धवा विभज्यो- 
शरयत्राप्यनुबतंनं कायैम् । `` गभौदेकाददो राज्ञो गभीत्तुं द्राददो विरा! इति 

सप्रत्यन्तरवचनार्त् । यथा--““ अथ शब्दानुशासनम् । केषां राब्दानां --टोकि- 

कानविदिकानाम्'?* ईति । अत्रापि कायमित्यनुवतेते । कुरस्थिव्या केचिदुपनयन- 

मेच्छन्ति ॥ १४ ॥ 

उपनीय गरुः रिष्यं महाव्याहातिपूवंकम् । 

वेदमध्यापयेदेनं रोचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ १५ ॥ 
(0 

स्वगृद्योक्तविधिना उपनय शिष्यं गुरुः महान्याहतिप्रवंकं वेदमध्यापयत् । 

महाव्याहतयश्च भूरादिसत्यान्ताः सप्त, पञ्च वा गौतमाभिप्रायेण । रवि च 

सौचाचारांश्च { बक्ष्यमाणरक्षणान् शिक्षयेत् । उपनीय रोचाचारांश्च रिक्षये- 

# गर्मादष्टमो गर्भाष्टम: । गमैसहचरितोऽब्दो गभस्तमपेक्ष्या्टम इति स्यब्कोपे 

पञ्चमी । उपनयनस्याप्ययमेव कारः शोनकेनोक्तः--° अष्टमे वँ ब्राह्मणमुपनयेत् गभो- 

मे चेकादशे क्चस्ियं द्वादशे वेरयम् ” इति अप०३१. 

† उपनेतारं प्रस्युपनेयस्य प्रयोजकव्यापार उपनायनम् । तच्चोपनयनादन्यदेव । अत 

एवाऽऽह बुधः--““गभाष्टमे वष वसन्ते ब्राह्मण आत्मानमुपनाययेत् ” इति । इममेव च 

विथिमाभिलय चज्ञोनको मन्त्र विधत्ते“ जान्वन्वाच्योपसमुद्याधीहि भोः सावित्रींमो 

अनुबृहि ” इति । इति अप० ३१. 

‡ ̂ यथाविध्युपनयनक्मणा शिष्यमनुशासनीयं अत्यासन्न कत्वा ॒गुरूराचारयो 

ग्याहृतिपूर्वकं वेदमध्यापयेच्छोचाचा रांश्च माहयेत् । गुर्ग्रहणापितेवोपनयनादि कुर्यादिति 

गमयति तस्य योग्यताविरहे चान्य आचार्यः स्यात् । उपनयनेन च रिष्यस्याऽऽ चायं ग्रति 

सम्बन्धविरेषात्मिका प्रलयासत्तिः करियते न तु देश्संनिकषौत्मिकेव " इति अप ०३२. 

१ ख. ग. वृत्तानु । २ क.ग. इदं वाक्यं नास्ति। २ ख. विशां वेश्यानामिलयस्य स्थने 

वैरयस्योति पाटः । ४ क. ग. य॒त्राचुव । ५ ख. ग्माद्धि । & क. ग. तरदशेनात् । ७ महाभाष्ये 
< ग. शासनमिति । क. दौकिकानां वेदिकानामिति नासि । 



१४ याज्ञवस्क्यस्मुतिः [आचाराध्याये 

दित्यनेन प्रागुपनयनात्कामचयो* दरतो वणैधमोन्वजैयित्वा । द्वीणामप्ये 
तत्समानं विवाहादवोक् , उपनयनस्थानीयत्वाद्विवाहस्य ॥ १५ ॥ 

रोचाचारानाह- - 

दिवासन्ध्यासु कणैस्थबह्यसत्न उदञ्खः । 

कुयोन्मूत्रपुरीषे च रात्रौ चेदक्षिणामुखः ॥ १६ ॥ 
कणेस्थं ब्रह्मसूत्रं यस्य तथोक्तः । कणेश्च दक्षिणः, ““ पवित्रं दक्षिणे 

कर्णे कृत्वा विप्मूत्रमुत्सृजेत्' इति लिङ्गात् । असावहनि सन्ध्ययोश्च उदद्छुखो 

मूतपुरीषे कुयोत् । चकाराद्भस्मादिरदहिते देशे । रात्रो त दक्षिणामुखः ॥ १६ ॥ 

क च-- 

गृहीतरिश्चश्रोत्थाय मृद्धिरभ्युद्धतैजलेः । 
गन्धेपक्षयकरं शोचं कुयौदतन्द्रितः ॥ १७ ॥ 

अनन्तरं शेश्वं गृहीत्वा उत्थाय उदूताभिरद्विवंकष्यमाणलक्षणाभिरृद्धिश्च 
गन्धटेपयोः क्षयकरं सौचं कुयात् । तन्दिः अनर्सः । उदधृताभिरिति 
जखान्तः रौौचातिषेधः । अत्र गन्धटेपक्षयकरामति स्वाऽऽश्रमिणां साधारणं 
रोचमिदम् । मृत्संख्यानियमस्वदृष्टा्थः | १७ ॥ 

अन्तजाचः' शुचो देश उपविष्ट उदच्छखः। 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन दिजो नित्यमुपस्परदत् ॥ १८ ॥ 

यचो अद्यचिदरन्यासंस्पषठे, रशेइव्युपानच्छयनासनादिनिषेधः, उपविष्टः 
न स्थितः न शयानः प्रह्वो गच्छन्वा । उद्ुखः प्राख्ुस्वो वेति दिगन्तरानिन्रत्तिः । 

=" क ---~ 

+ कामचार इति। ^ प्रागुपनयनात्कामचारवादभक्षः” इति (ध०२.१.४.) गोतमस्म- 
रणम् । बह्महत्यादिमहापातकभ्यतिरिक्तविषयम् ।"` इति उञ्वखा- आपण्ध० । 

१ ख. ग. अन्तजावुः श्च । २ के. संसृष्टे । २ ख. इव्युपादानार्दुपा । 
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शुचौ देश इव्यतस्मात्पादक्षाख्नप्राप्तिः । ब्रह्मण तीर्थ्नं वक्ष्यमाणलक्षणेन द्विजो 
न यूद्ादिः नित्यं सवैकाठम् आश्रमान्तरगतोप्युप्पररेत् आचामेत्* । कथम् {-- 

न अन्तजोनुः जानुनोमेध्ये हस्तौ कत्वा दक्षिणिन हस्तेनेति ॥ १८ ॥ 

तीथान्याह-- 

कनिष्ठादेशिन्यङ्गु्ठमूखान्यमरं करस्य च । 

प्रजापतिपितृब्ह्यदेवतीथांन्यनुक्रमात् ॥ १९ ॥ 
† कनिष्ठायास्तजजन्या {अङ्गषटस्य मूलानि क॑रस्याग्रं च प्रजापतिपित्त्रह्मदेवती- 

थोनि यथाक्रमं वेदितन्यानि ॥ १९. ॥ 

त्रिः प्रार्यापो दहिरुन्मरज्य खान्याद्भिः समुपस्प्ररेत् । 
अद्भिस्तु प्रृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनबुहुदैः ॥ २० ॥ 

वारत्रयमपः पीत्वा मुखमङ्ग्ठमूेन दिरन्मृज्य खानि छिद्राणि ऊध्वकाय- 
नम
ात
ा 

% ^“ आन्तरं स्विते यस्मात्तस्मादाचमनं स्तम् * इति अप० ४६ । 

† ““ कनिष्ठामूलं प्रजापतितीर्थ प्रदेशिनीमूरं पितृतीथ अङ्कष्टमूरं ब्रह्मतीर्थ हस्ताग्रं 
देवतीर्थं च जानीयात् । कनिष्टाहस्वाङ्गरिः । देरिनी तजनी । अङ्कष्ठः प्रसिद्धः । हारतः-- 

८* ब्राह्येणतीर्भेन चाऽऽचामेत् । आवपनहोमतपैणानि प्राजापत्येन क्यात्. । माजेनाचमन- 

बलिकसभोजनानि दैवेन, पित्रथौनि पिव्येण, प्रतिग्रहमाञ्चेयेन' इति । आघ्चेयं पाणिमध्ये । 
आवपनं निर्वापः केशानां मार्जनं, न प्रोक्षणम् । इति अप० ३९ । तर्मध्यस्य सोमती- 

थसिव्यपि नमत्रिवोक्तम् । 

1" भविष्यपुरागे--““ अङ्खष्टोऽभ्निमहाबाहो प्रोक्तो वायुः म्रदेहिनी । अनामिका तथा 

सूयैः कनिष्ठा चन्दमाः स्तः ॥ प्रजापत्तिमैध्यमा तु ज्ञेया भरतसत्तम ।” इति जप० ७१ । 

०“ यमः--““ तावन्नोपस्प्रदोदिदान्यावद्रामेन संस्पोत् । ̀` जरुमिति रेषः। “ वामे 

हि दवादक्लादि्या वरुणाखवोश्वरः 1 व्यासः --अनुद्धताभिराचामेत्कामं तिष्ठन्नपि द्विजः । 

आतुरश्रच्छयानोऽपि पदयन्भातो दिशस्तथा” । स्त्यन्तरं - “ ताघ्राङ्मनारिकेखान्जवेणुका- 

खाञ्च्मभिः । स्वहस्तेनापि चाऽऽचामेत्सर्वदा शुचिरेव सः॥” न केवर्मानिन्दितेन स्वहस्ते 

नेयपिकरब्दाथः ।' इति अप० ४१। 

१अआ. १९।२ क कराग्र। 
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गतानि घ्राणादीनि अद्धिरपस्परशेत् । अद्धिदैव्यान्तरासंसृष्टाभिः । पुनरद्धिरित्य 
"प्रहरणं प्रतिच्छिद्रमुदकस्पदनाथम् । पुनस्ता एव विशिनष्टि- प्रकृतिस्थामिः गन्ध- 

रूपरसस्पदयान्तरमप्रप्ताभिः केनवुद्रुदराहिताभेः । तुराब्दाद्रषधारागतानां शद्रादया- 
वनितानां च निषेधः | २० ॥ 

हत्कण्ठतादुगाभिस्त॒ यथासंख्यं दिजातयः | 
श द्न्येरन्स्ी 9 गढ कृल्सप्रष्टाभिरन्तत शुद्यरन्खी च शूद्रश्च सक्रुत्स्पृष्टाभिरन्ततः॥ २१॥ 

हत्कण्ठताटुगाभिरद्वियेथाक्रमेण द्विजातयः शुद्धथन्ति । चरा च शूद्रश्च 
अन्ततः अन्तन ताद्ुना शृष्टाभिरपि । सकृदिति वैयाद्विरोषः । चरानब्दादनु- 
पनीतोऽपि ॥ २१ ॥ 

 स्नानमब्देवतेमन्त्रेमाजनं प्राणसंयमः | 
सूयस्य चाप्युपस्थानं गायज्याः प्रत्यहं जपः ॥ २२ ॥ 
¦ प्रातः स्नानं यथाराल्लम् अब्दैवतैमनन्रेः “आपो हि ठा "”* इत्यमेवा- 

दिभिः माजेने, प्राणसंयमः प्राणायामः वक्ष्यमाणटक्षणः, ततः सूर्यस्य चष्युप- 
स्थानं सौरेण मन्त्रेण, गायत्राः “ तत्सवितुवैरेण्यम्ः इत्यादेः ° प्रतिदिवसं जपः 

कायेः । कायेदाब्दो यथालिङ्ग प्र्येकमभिसम्बध्यते | २२ ॥ 

*गायत्रीं रिरसा साट ज्पहत्याहतिपूर्वेकाम् । 
प्रतिप्रणवसयुक्तां न्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ 

[कि "^ न 

* “‹ स्रीशयद्रौ तु मुखस्यान्तेनोष्ठद्ठयेनेकवारं स्षष्टामिः । तथा चाऽऽ्चमनीयं यथाह- 
दयङ्गमा भवन्ति ।” इति अप० ४० | 

† उपनीतस्य कमप्राप्तां मध्यन्दिनिसन्ध्यां सनानसहितामाह.- .स्नानमिति । 

{ “ ¶--स्नानमाष्ठावनम्, २ अब्दैवतैः “ आपो हिषेत्येवमादिभि; मानं 
स्व्षिरः प्रोक्षणं, ३ प्राणायामः ४ सूर्योपस्थानं, «५ गयर्दीपश्ेति प्रस्यहं मध्यन्दिने कायैम्” 
इति अप० ४२। 

$ ̂  प्राणायामस्वरूपमाह--गायत्रीमि । 

१ क. पुनरद्धिरिति ग्रहणं । २ क. वषौधा । ३ क. स्पुष्टाभिः । सकर । ४ क्र०अ.७.अ. 
९. व. ५.। ५ क. सौरमन्तेण । ६ क्र०अ.३.अ.४.व. १०. करः १०. ७गं त्यादिकाया । 
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गायतत ̂  पूर्वोक्ताम् “* आपो ज्योतिः '” इत्यादिना शिरसा संयुक्तम् उक्तन्या- 
इतिपूर्विकां प्रतिव्याहति प्रणवेन संयुक्तम् ॐ भूः, ॐ मुवः ॐ सः इति श्रान् 
वारान् मुखनासिकासंचारिवायुं निरन्धन्मनसा जपेदित्ययं सर्वत्र प्राणायामः ॥२३॥ 

प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य तृचेनाब्दैवतेन तं । 
जपन्नासीत सावित्रीं पत्यगातारकोदयात् । २४ ॥ 

सन्ध्यां पाक्पातरेवं हि तिष्ठदासूयैदरनात् । 

प्राणायामं † पूर्वोक्तं त्वा तचेनाब्दैवतेन परवेक्तिनात्मानमद्धिः सम्प्रोक्ष्य 
सावित्रीं जपन्प्रत्यक्सन््यामासीत, अथाप्रत्यङ्मुख इति रम्यते | आ तारकोदयात् 
तारकोद्यावाधि; प्राक्सन्ध्यां प्रातः समये । एवं परवीक्तविधिमाचरन्. प्राङ्मुखः 
सूर्योदयावधि तिष्ठेत् । अहोरात्रयोः सन्धौ या क्रिया विधीयते सा सन्ध्या | तत्र 
अहः संप्रणोऽदित्यमण्डक्दरीनयोग्यः काठः, तद्विपरीता रात्रिः । यसििन्काठे 
खण्डमण्डरुस्योपरन्धिः स सन्धिः ॥ २४ ॥ 

~~~ ~" ~~~ म ००००० 

*^ तत्सवितुरिति गायत्री । अस्या एव तैत्तिरीयारण्यके प्राणायामस्वेना ऽ ऽम्नानात् । 
ॐ आपो ज्योतिरित्यादिकेन शिरसा साद व्याहतिपूर्विकां प्रतिपरणवसंयुक्तं लिजैपेत् । एष 
प्राणसंयमः प्राणायाम इत्यथः । भूराच्याः सत्यान्ताः सक्च पूवी यस्याः सा तव्पूर्दिका । प्रति- 
मन्त्र रणवः प्रतिग्रणवः । मन्त्राश्च व्याहृतयः साविन्नी हिरश्च । शिरसोऽन्तो यः अणवः स 
शिरोन्तम॑न्तान्तगैत एव `` इति अप० ४४. 

{ “ यथाविधि प्राणानायम्य विधिवत् ^ आपोहिष्टा” इति वृचेन आत्मानं सं्रोक्ष्य 
प्रस्य ङू्मुखः साविततीं पुवैवज्जपस्तारकोदयं यावज्नद्यादावासीत । उद्यो दुश्ैनयोग्यता । 

^° प्राणायामग्रोक्षणगायत्रीजपा एवंराब्देन गृहीताः । प्राङ्मुखः सावितीं जपन्प्रातः 
सन्ध्यां सूयददोनकारं यावत्तिष्टेत् । संध्यामिति काखाध्वनोरिति द्वितीया । तेन सन्ध्याकाखः 
सर्वो ऽपि जपेन व्यपनेयः । अत्र च ““ ॐ पूर्वौ गायती जपेत् "' इति श्रतिविरोधपरि्ारा्थं जप 
एव प्राधान्येन विधेयः । स्थानासने तु तदङ्गतया । तेन जपन्नासीतेति आसानो जपेदित्यर्थः? 
इति अप० ४९। 

१ क. व्युचेन । ₹ ख. प्रोक्ष्य ! ३ क. पूर्वोक्तं । ४ क. मण्डरुखण्डस्यो ¦ 

3 
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सअचिन्र कृयीत्सर व्ययोरुभयोरपि ५, अभिकार्यं ततः कुयौत्सन्ध ॥ २५॥ 
ततः सन्ध्योपासनानन्तरं द्रयोः सन्ध्ययोरभ्निकार्यं अग्नो कायं समित्परक्ष- 

(0 (५ 

पादि यत्त्कुयात् स्वगृह्योक्तेन विधिना ॥ २५ ॥ 

ततोऽमिवादयेदुदानसावहमिति ब्रुवन् । 
{ तदनन्तरं ब्द्ान्युरुप्रभर्तनभिवादयेत् । कथम् ‡ असौ देवदत्तशामाहामिति 

स्वनाम कीतेयन् । 

गुरु चेवाप्युपासीतः खाध्यायार्थ समाहितः ॥ २६ ॥ 
आहूतश्चाप्यधीयीत रब्धं तस्मे "निवेदयेत् । 

हितं तेस्याऽऽ्चरेन्नियं मनोवाक्ायकमीभिः। ॥ २७ ॥ 
तथा गुरं र्वकष्यमाणलक्षणमुपासीत तत्परिचयौपरस्तदधीनस्तिष्टेत् । स्ा- 

 # ५ तारकोदयात्सूयदश्शनाचोध्वै सन्ध्याकाले प्रत्यासन्न एव कारे स्वगदयोक्तविधिना 
समिद्धोमं कृयोत् । इति अय० ५१ । 

† “* उ्यायांसमभिवादयन् '` इति चोक्तम् । तच्र ^“ कियता काङेन ज्यायान्भवती- 
त्यपेक्षिते मनुराह“ दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम् । च्यब्दपू्वै शरो्नि- 
याणामब्येनापि स्वयोनिषु '” पुरवासिनो दश्भिवैर्षैः पूवैः सखेव भवति । ततो.ऽधिक- 
वष॑स्तु ज्यायान् । कर्तां शिल्पिनां गायका्दीनां पञ्चाब्दपूधः सखा । ततोऽधिको 

ञ्यायान् । च्यब्दापेक्षमल्पत्वम् | श्रोत्रियाणां ्यब्दपू्वैः सखा । ततो ऽधिको अ्यायान् । 
तस्य च तारतम्यं गुणतारतम्यापेश्म्। अपिदाब्द एवकाराथैः । अध ० ५३. 

{ “ अभिकार्यं कृत्वा ऽसौवहाभेतिन्रुवज्जथायसो ऽभिवादयेत् । असावित्यस्य स्थाने प्रथ- 
मान्तं नाम कतेयेत् । तथाऽभिवादय इष्युक्ता वा । तदाहमनुः--““अभिवादात्परं विप्रो ज्या- 
यांसमभिवादयन्। असे नामा ऽहमस्मीति स्वनाम परिकीर्तयेत् ॥ भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य 
नाम्नो ऽभिवादने।""अतशचेवं प्रयोगो भवति--अभिवादये चेच्नामा ऽहमस्मि भो इति अप०५२. 

 “ अष्युपासीत स्वाध्यायग्राप्स्यथं परिचरेत् । गुरुमिव्यनुवतैते । समाहितो एनन्य- 
मनाः इति अप० ५५. 

| « मानसवाचिककायिकव्यापरिरतिहितकारी. गुरोरप्रतिलोमयन्वाचेति ” इति 
अप० ५५. 

ननन 

[0 

१ ग. रुन्धं चास्मै । अप° छव्धंचास्मै २ अपण हितं चास्या । ३ अयव्मतोवचनकमीभि; । 
४ क. वक्ष्यमाणगुण । 
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व्यायाथमध्ययनसिद्धये समाहितोऽविक्षिप्तचित्तो भवेत् । अहूतश्वाप्यधीयीत गुव - 
हूत एवाधीयीत न स्वयं गुरः प्रेरयेत् । यच्च छव्धं तत्सवं ॒गुखे निवेदयेत् । 
तथा तस्य गुोर्हित* माचरेत् नित्यं सदा मनोधाक्वायकमेभेः न प्रतिकूटं 

कुर्यात् । अपिशाब्दाद्ररुददयने गोतमोक्त कण्ठग्रादृतादि वजयेत् | २६ ॥ २७ ॥ 

-कूतज्ञादरोहिमिधाविशचिकल्यानसुयकां । 

्ध्याप्या धर्मतः साघुशक्ताप्तन्ञानवित्तदाः ॥ २८ ॥ 

कृतमुपकारं न विस्मरतीति कृतज्ञः। °अद्रोदी दयावान् । मेघावी ्रन्थग्रहणधार- 
णराक्तः नुचिः बाद्याम्यन्तरसौचवान् । कल्यः आधिव्याधिरहितः । अनसूथको 

* ^“ हितमायतावनुकूरमिति अप० ५५. 

† ̂ गौतमः--वजंयेन्मधुमांसं गन्धमाल्य दिवाखमाञ्जनाभ्यञ्जनोपानच्छ्रकामक्रोध- 
लोभमोहवाद्यवादनस्रानदन्तधावनहषंचत्तमीतपरिवादमयानि ! गुरुददौने कण्ट्राच्ृतावस- 

क्तिकापादप्रसारणानि । निष्टयूतहसितविजुम्भितावर्फोटनानि च । खीव्रेश्चणारुम्बने मेथुन- 

दङ्कायाम् । द्युतदहीनसेवामदत्तादानं दहिंसामाचायेतस्पुत्रत्दीक्षितानि च । शक्ता वाचो 
मद्यं नित्ये बाद्यणः इति । अच्र ञानं भोगाथम् । भयं परं प्रति । कण्टग्रादृतं कण्ठम्रावरणम्। 

अवसक्तिका जानुनोपरि करबन्धः । अवस्फोटनम् अङ्गल्यादयङ्गस्फोटनम् । दीनसेवा मूत्र 
पुरीषावमाजनादिका । तां गुरोरपि वजयेत्। “° अङ्गानि प्रक्षाल्यीता्ुाचिरिप्तानि गुरोरपि?" 
दति दशनात् । शक्ता वाचः परोदेगकराणि वाक्यानि । मदं प्रसिद्रम् 1 एतानि बह्यचारी- 

वजयेदिति सम्बन्धः । म्यं निष्यं बाह्यणः । निस्यमिति वचनान्मद्यं कृतयुगादावपि 

ब्राह्मणेन वन्यम् । क्षस्त्रियवेशयाभ्यां तु कलावेव । ` इति अप० ६३. 

‡ ्सङ्गाद्भुरं प्रयध्याप्यानाह .-.कृतक्ञेति अप० ५६. 

०५ कख्याणसुचकाः' इति च पाठान्तरम् । अपराकेस्तु-- “‹ कल्याणसूचकः जुभर- 

क्षणः । कल्यानसूयका इति त पाठे कल्यो नीरोगः । अनसुयकोऽसूयारहितः ! गुणेषु दोषा- 

विष्करणमसुया 1" (अप० ५६.) 

६“ अद्रोही दयावान् अनपराधी ` अप्र० ५५ । 
[नावा 

१ कृं. स्वयं प्रेर। २ ख. कस्पानघ्रू अप० शुचिकल्याणसृचकाः} ३ अपण अभ्याप्याः 

साधुशक्ताप्तस्वाथदा धमंतस््िमे ॥ 



२० याज्ञवल्क्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

दोषानाविष्करणेन युणाविष्करणसीठः । साधुः इत्तवान् । शक्तः" दुशरूषायाम् । 

आप्तो बन्धुः । ज्ञानदः विदाप्रदः । वित्तदः अपणप्रवेकमथदाता । एते गुणाः स- 

मस्ता ब्यस्ताश्च यथासंभवं द्र्टन्याः। ९ते च धमेतः शास््नाचुसारेणाध्याप्याः ॥ २८॥ 

।दृण्डाजिनोपर्वातानि मेखलां चेव धारयेत्| 
वथा च स्मृत्यन्तरप्रसिद्ध पाखरादिदण्डं अजिनं च कर्णादि उपवीतं 

कापीसादिनि्मित मेखलां च स॒ज्ञादि ब्रह्मचारी धारयेत् ॥ २९ ॥ 

बाह्येषु चरेद्क्षमनिन्यष्वात्मवृत्तये ॥ २९ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपटक्षिता | 

क्षल्नियविशां ८९ भ ९४ 

ब्राह्मणक्षलि क्षचयों यथाक्रमम्॥ २३० ॥ 
पर्वोक्तदण्डादियुक्तो ब्रह्मचारी ब्राह्मणेष्वानेन्येषु अभिरास्तादिव्यतिरिक्ेषु 

स्वकमीनरतेषु॒भ्भैक्षं चरेत् । आत्मच्त्तये आत्मनो जीवनाय न पराथम् 
आचार्यतद्भर्यापुत्रव्यतिरेकेण । निविद्य गुरवे तदनुज्ञातो भृज्ञीत । “'तदभावे 

तत्पत्रादौ ” इति नियमात् । अत्र च ब्राह्मणग्रहणं समवे सति नियमार्थम् । 
यत्तु सार्ववणिकं भक्षीचरणामेति तत् त्रैवणिकगप्राप्यथम् ॥ यच्च॒ “चातुवर्ण्य 
चरेदक्षम् ? इति, तदापद्विषयम् । कथं ॒भेक्षच॑यां कायो {आदिमध्यावसानेषु 

# हाक्तः अहणादिसमथेः, आप्तः अप्रतारकः, वित्तदः गुवेथप्रदाता, लानदः क्तानहे- 

तग्रन्थप्रद्ः...एते धमैतः धमोौनतिकरमेण गुरो रभ्याण्याभवन्ति । अथप्रदं प्रति अनेनाध्या- 
पनं नाधमे: । तस्य इत्तिस्वेन विदितत्वात् । भतिसम्प्रतिपूवेकमध्यापनं प्रतिषिद्धम् । इति 
अप ० ९१६. 

† ५ उपनीतं प्रव्याह~--दण्डाजिनेति *‡ दण्डादीनि स्वकाययैधारणीयानि । तते दण्ड. 

स्यकार्यम् अवलम्बनं गवादिनिवारणं तमोवगाहमप्सु प्रवेशनमित्यादि । अजिनोपवी- 

तमेखलानामदृष्टम् । अतस्तानिनिस्यं धार्याणि । अप० ५७. 

‡ भक्षं प्राप्तं चरेत् । भिक्षितमन्नं भिक्षा तासांसमूहो भेश्चम् । अप० ५९. 
"न~~ -~---------की-"-------------~-----~------------- ^-^ 

१ ख. अर्पण । ख. प्रदा । क. पूर्वमर्थं २क. ग. एतवे धर्मशाला इख. क. तथा 
सूलं । ४ ख. ग. च काष्णौजिनादि । ५ क. ग. भेश्षयं 1 ६ क. ग. भेक्षयचयौ । ७ ख. स्तादि- 
दोषरदितिषु । < क. ग. भेश्यं । ९ ख. सति न निय । १० क. ग. भेश्यचर । ११ क. चयो । 
आदिमध्या । 



बरहचास्परिकरणम् | समिताक्षरा ९१ 

भवच्छन्दोपलक्षिता भवाति भिक्षां देहि, भिक्षां भवति देहि, भिक्षां देहि मवति, 
इत्येवं वणेक्रमेण भेक्षच्या कायौ ॥ ३० ॥ 

कृताधिकार्यो भञ्जीत वाग्यतो गुधनुक्ञया । 
अपोशानकरियापूर्वै* सत्छरयान्नमकुत्सयन् ॥ ३१ ॥ 

रवेक्तिन विधिना भिक्षामाहल्य गुरवे निवेय तदनुज्ञया कृताथिकार्यो वाग्यतो 
मोनी अनं सक्करय॒ अकुत्तयननिन्दन् अआपोशानक्रियाप्रवैम् “ अमृतोपस्तर- 
णमसि " इलयादिकं कत्वा सुञ्ञीत । अत्र पुनरग्निकार्यग्रहणं सायंकाठे कथञ्चिद- 
कृताचिकायस्य काठान्तरविधानार्थं न पुनस्तृतीयप्राप्यथेम् ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्नमद्यादनापदि । 
ब्राह्मणः काममश्रीयच्छर्धे बतमपीडयन् ॥ ३२ ॥ 

{ब्रह्मचर्ये स्थितः एकानं नादयादनापदि व्याध्याद्यभवे | ब्राह्मणः पुनः श्राद्धे- 

ऽभ्यथितः सन्काममश्रीयात् त्रतमर्पाडयन् मधुमांसपरिहारेण । अत्र ब्राह्मणग्रहणं 

क्षलरियदेः श्राद्रमोजनन्युदासाथम् । ““राजन्यवैस्ययेश्चिय नैतत्कमं प्रचक्षते” इति 
स्मरणात् ॥ २९ ॥ 

मधुमां सान्जनोच्छटशुक्तख्मीपराणि हिंसनम् । 
भास्करारोकनण्छीटर्परिवादादि वजयत् ॥ ३३ ॥ 

मधु क्षोद्रं न मद्य, तस्य “निय ब्राह्मणो मद्य वजयेत् ” इति निषेधात् 
मांसं छागदेरपि, अञ्जन घृतादिना गात्रस्य कञ्जखादिना चाक्ष्णोः, उच्छिष्टमगुरोः, 

५ उपनयनकाले आपोदानधरषोन्ा क्तिया आपोशानक्रिया  भश्चादेकदेशहोमोऽतराभि- 

कार्य॑म्। तथा चाऽऽपस्तम्बः-““्रोक्षिताद्धेश्षादभ्नौ इत्वा मुञ्जीव ।” अतश्राऽऽचायं (यौ) स- 
निधावेतदभरिकार्थम् । सज्निहिते त्वाचार्य अभिकार्यस्थाने भेक्षमाचार्यो भोजयितम्य इति तेने- 
वोक्तम् ““ हविषा संस्तुतम् ` इत्यादिना ” इति अप० ६०. 

{ “बरह्मचारी बाह्मणश्वेत्तदाऽभ्यथितः सन् एकान्नमनापद्यपि स॒ज्ीत । स चेच्छ्धे 

भज्जीत तदा बरतपीडाकरं मधुमांसादि वजयित्वाऽश्नीयात् । "` इति अप० ६१. 

१ क. अपोशञान । ख. अपोशन । २ क. ख. दिकं पूर्वै कृत्वा । > अप० च्छट श्च । 

४ अथ ० परिवादाश्च वजे ॥ ५ ख. उच्छिष्टं गुरोः । 
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खुक्त निष्ठुरवारकयं नाननरसः तस्यामश्षयप्रकरणे निषेधात् , *सिरियसुपभोगेः प्राणिहि 
सनं जीववधः, आस्करस्योदयास्तमयावलोकनम् , जशीटमर्संम्यभाषणम् , परिवादः 
सदसदरूपस्य परदोषस्य ख्यापनम् , आदिशब्दात्सरयन्तरोक्तं गन्धमाल्यादि गृह्यत: 

एतानित्रह्मचारी वजयेत् † ॥ ३३ ॥ 

गर्वादिलक्षणमार्ह- - 

| ¢ [र वेदमस्मे 

स गरुय: क्रियाः करत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति । 

उपनीय *ददद्ेदमाचायंः। स उदात्तः ॥ २३४॥ 

योऽसौ गमीधानाद्या उपनयनान्ताः ¶क्रिया यथाविधि कृत्वा वेदस्मस्मे ब्रह्मचा- 

रिण प्रयच्छति स गुरः । यः पुनरुपनयनमात्र कृत्वा वेदं ददाति स आचायः २४ 

ॐ «८ खीङब्देन खीविषये परक्षणारम्बने श्षयेते । तदाहगोतमः--“' खीग्रश्षणारम्बने 

मेथुनशङ्कायास् ” इति अप० ६२ । 

† भराक्् २८ तमश्छोकव्याख्यायां गौतमोक्तिष्ट्या । 

† ̂ तथा च देवखः-^* उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो प्राता चेव महीपतिः । मातुरः 
श्रयुरखाता मातामहपितामहौ ॥ वणज्येष्टः पितृव्यश्च पुंस्येते गुरवः स्ताः । माता माता- 
मही गुवीं पितुर्मातुश्च सोदरा ॥ श्वश्रूः पितामही ज्येष्टा धात्री च गुरवः खियः । इस्युक्तो 
गुरवर्गोऽयं मातृतः पितृतो द्विधा॥ इति । तदुपचार इति मन्तव्यम् । अश्र. च गुरुवत्तेषु 

वर्तितव्यमिति फरम्। अत एवानुवर्तनमाह--““ अनुवसेनमेतेषां मनोवाक्कायकमेभिः” 

इति अप० ३५. 

$ “‹ वेदशब्देनात्र ‹ विद्यान्तराण्यपि संगृह्यन्ते । तथा च मनुः-उपनीय गुरः शिष्यं 

वेदमध्याषयेह्िः 1 सकस्यं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते? (२.६९.) कल्यशब्देनेहं भ्या- 
करणादीन्यङ्गानि मीमांसा न्यायविस्तराश्च प्रतिपाद्यन्ते । कर्यो वेदार्थं कल्पयति । तथा च 

ग्यासः--““ न वेदपाठमावेण सन्तोषं कारयेह्जिः । पाठमात्रावसानस्तु पङ्के गोरिव सीद- 
ति॥ । पाठमात्रावसानः अथान भिन्त इत्यथैः । इति अप० ६५. 

|| ̂“ यस्माद्धमौनाचिनोति स आचायः 12 आप० ध० १.३.१.१४. 

¶ ̂  गभौधानाद्या उपनयनान्ताः क्तियाः संस्कारिका यो यस्थ करोति स तस्य गुरः । 

एतावदेव गुरूरक्षणस् । तस्परसङ्गादवाद्यणं प्रति वेदमस्मै प्रयच्छतीति विध्यन्तरम् । निषे- 
ण्म 

१ क. वाक्ये नांच्रस्रः । २ क. भास्करस्य चोदयास्तमयादावाखो । ग, भास्करस्या 

बुलाकन॑मुदितास्तमितयो निलमालोकनम् । ३ ख. ग. ममघ्यमाषणम् ।9 ख, इदमवतरणं नासि । 
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एकदेशमुपाध्याय "ऋविग्यज्ञ दुच्यते । 
एते मान्या यथापूवेमेभ्यो माता गरीयसी ।॥ ३५ ॥ 

च 9 

वेदस्यैकदेां † मन्त्रब्राह्मणयेरिकम् , अङ्गानि वा, योऽध्यापयति स उपाध्यायः । 
यः पुनः पाकयज्ञादिक वृतः करोति स ऋधिक् । एते च गुवाचार्योपाध्यायत्विजो 
यथाप्रवं यथाक्रमेण मान्याः प्रञ्याः । प्यः सर्वैम्यो माता गरीयसी पूज्यतमा ॥३५५॥ 

वदय्रहणार्थं ब्रह्मचयोवधिमाद {- 

प्रतिवेदं ब्रह्मच दादराब्दानि पञ्च वा । 

'ग्रहाणान्तिकाभित्येके ।केडान्तश्चैव षोडदो ।॥। ३६ ॥ 

कादिक्रियानुष्टानस्य वेददानस्य च अर्थप्राप्तपौर्वापर्यानुवादकः क्सवाप्रययः । परमाथेतस्तु दे 

एवेते वाक्ये । अन्यथा क्चत्तरियादेः स्वसुतं भति गुरस्व न स्यात्। वेददातृत्वाभावात् । दइष्य- 
ते च क्षत्त्रियादेरपि स्वसुते प्रति गुर्स्वम् । अन्यथा क्षत्वियादिसुतस्य पितृभा्यौ गच्छतो 
गुरुतर्पगत्वं न स्यात् । अत एव मनुगैभौधानादिक्रियाकतैत्वं वेददाननिरपेक्षं गुरुलक्षण- 
माह--“ निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्य- 
ते ॥” (२.१४२.) इति अप० ६४. 

यो यक्ञाधिकारिणा स्वयज्ञसिद्धभ्यथ परिक्रीतः सन् यन्ञक्ृद्धवति स तस्य 

ऋत्विगिल्युच्यते । मनुः-“ अग्न्याधेयं पाकयक्तानभिष्टोमादिकान्मखाच् । यः करोति बतो 
यस्य स तस्यस्विगिहोच्यते"। (२.१४३.)”* इति ।स च त्रिविधः-- यथाऽऽह हारीतः--^“क्षी- 

रहोताऽऽदायवृतो विशेषतः इति। छक्चषणान्याह--““यो यस्या््रानादनत्ते स तस्य श्चीरहोताः 

अस्यार्थः -अगन्याधयसम्बन्धिनाग्ृत्विजां मध्ये यः कथिदाभ्रिहोते कष्विग् भवति स क्षी- 
रहोतेति । तस्यारूमे यमन्यं नित्यां वृणीते स॒ आहाथैवृतः । अथ यमन्यसुत्तरोत्तरेषु 
ऋतुषु कृणीते स विशेषवृतः' । ऋष्विग्छक्षणमिह भरासङ्गिकम् । तस्येहाजुपयोगात् ।* इति 

अपण०ः६ई&. 

{† ̂  तथा च मनुः--“* एकदे तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति 

बर्यथसुपाध्यायः स उच्यते" (२.१४१.) इति । अप० ९५. 

* «५ ब्रह्मचयैकारस्य परिमाणमाह-प्रातिवेदमिति अप० &७. 

$ “ मनुः--“* षट वश्दाब्दिकं च्य गुरौ त्रैविद्यक्रं नतम् । तदद्धिकं पादिकं वा 
अहणान्तिकमेव वा ” (३.१.) इति । 

मनुः--““ केशान्तः षोडशे वर्षं बराह्मणस्य विधीयते । राजन्यबन्धोद्धावेरे वैइय-. 
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यदा विवाहासमवे' -वेदानधीय वेदौ वा वेदे वा” इति मथाक्रमंः प्रवर्तेते 

तदा प्रतिवेदं वेदवेद प्रति ब्रह्मचर्य पृवोक्तं द्वादरावषाणि कायम् , । अशक्तौ पञ्च | 
प्रहणान्तिकमिव्येके वणेयन्ति। केरान्तः पुनः गोदानाख्य कमे गभौदारभ्य षोडदो 
वर्षे ब्राह्मणस्य कतेग्यम् । एतच्च द्वादरावार्षैके वेद्ते बोद्धव्यम्। उत्तरिन् पक्षे 

यथासमवं द्रष्टव्यम् । राजन्यवैर्ययोस्तूमनयनकाख्वत् दवर्विशे चतुर्विरो वा 
यथा संभवं द्रष्टव्यम् ॥ ३६ ॥ 

उपनयनकाटस्म परमावधिमाह- 

ञ्जा षोडरादाद्याविंशाच्चतु्धिशाच्च वत्सरात् । 

बरह्यक्षत्रविरशां कार ओपनायनिकः परः ।। ३७ ॥ 

अत ऊर्ध्व पतन्त्येते संवैधर्मैबहिष्कृताः ।" 
सावित्रीपतिता बाया बायस्तोमादते कतोः ॥ ३८ ॥ 

आ षोडशाद्रषोतोडावपै यावत् । आ द्रीर्विंडात् , आचतुर्विदाद्रषीत् , 
ब्रह्मणक्षातियविराम्, ओपनायनिकः उपनयनसंबन्धी परः कारः । नातः ्षरमुप- 
नयनकाडोऽस्ति किं तु अत ऊध्वं पतन्त्येते सवंधमेबहिष्कताः सवंधर्मेष्वनधिकारिणो 

भवन्ति । सावित्रापातिताः ` पतितसावित्रीका भवन्ति सावित्रीदानयोग्या न भवन्ति ¦ 

ब्रात्याः संस्कारहीनाश्च त्रात्यस्तोमाक्रतोविना । कृते तु तस्मिन् उपनयनाधिकारिणो 

भवन्ति ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
+~ 

स्य दरःयधिके ततः ॥ इति । जन्मादिरेषा वर्षसंख्या, गभोदिश्चेद्ेवक्षिता स्यात्तदा गमषोडश्च 

इत्यवक्ष्यत् । केवरुसस्योपादाने तु जन्मैवावधिः । यथाऽष्टमे चाब्दे इति इति अप० ६७. 

# धर्मदाब्दो दविजातिधमांभिप्रायः न वणेधमविषयः | व्रात्यानां वणैत्वानपायात् ।'” 

इति अप० ६८. मिता० १.१५. 

१ ख. भवेन वेदा । २ क. ख. यथाक्रममिति नास्ति । ३ ग. यथासंभवमिति नास्ति । 
४ क. आपोडसाहुरविंशाचचचचतु । ५ अप० उर्ध्वं ्योप्येते यथाकालमसंस्कृताः । ६ क, वहिः 
कृताः । ७ क. आ रविंशात् । ८ क. पर उप । ९ क. सावित्रीपतिता" इत्यारभ्य संस्कारदीनाश्चत्यनतं 

नासि । 
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४ आदाखयो द्रिजाः'' ' हृत्युक्तम् । तत्र दैतुमार्ई-- 

मातुर्यदग्रे जायन्ते !हितीयं मौञ्जिबन्धनात् । 

ब्रह्मणक्षलरियविशास्तस्मादेते दिजाः स्मृताः ॥ ३९ ॥ 
मोञक्जिवःं (^ 

मातुः सकाशात्प्रथमं जायन्ते, न॑धनात् हितीयं जन्म र्यस्मात्तस्मादेते 

बराह्मणश्षत्त्ियवैरया दविजा उच्यन्त ॥ ३०. ॥ 

ब्रदमहणाध्ययनफलमाह-- 

यज्ञानां तपसां चैव शुभानां चैव कर्मणाम् | 
वेद एव दिजातीनां `निःश्रयसकरः परः ॥ ४० ॥ 

यज्ञानां श्रौतस्मातानां तपसां कायसन्तापरूपाणां चन्द्रायणार्दीनां शुभानां 

च कर्मणाम् उपनयनादिसंस्काराणाम् अवबोधकत्वेन वेद् एव द्विजार्तानां परो निः 

श्रेयसकरः मोक्षकरो नान्यः । वेद एवेति तन्मूख्तेन स्मृतेरप्युपटक्षणाथम् ॥ ४० ॥ 

५ ब्रात्यस्तोमो नाम बाव्यानां प्रायश्चित्तक्रतुः | तेन चोदारुकवतादिना कृत- 
प्रायश्चित्ता उपनीता धमोधिकरिरिणो मवन्ति । संव्यवहायौश्चान्येषाम् । यदाह मनुः- 

^° नेतेरपतेर्विधिवदापद्यपि हि करि चित् । बाह्यान्यौनांश्चसम्बन्धानाचरेदबाह्यणः सह” 
इति अप० ६८ | 

‰ ^ अत्र द्विजाति धमेबहिष्कृतस्वे हेतुमाह --मातुर्यदम्र इति 12 इति अप० ६८. 

† ̂“ अन्न द्वितीयमिति क्रियाविङोषणम् । अतो ऽनुपनीतस्वादू्ाल्या न द्विजाः! तस्मा- 

ह्जातिध्मानधिकारस्तेषासुक्तः ।” इति अप० 8८. को पुन्तीये जन्मनि मातापितरा- 
वितिचेत् साचित्री माता, आचायः पितेति स्द्रलयन्तरोक्तं दष्टव्यम् ॥ ( शङ्खः--१. ७.) 

+ यक्ादिभ्यः कमेभ्यो वेदस्य निद्धौरणमनुपपन्नमिति वेदशब्देन वेदाध्ययनं रक्ष्यते! 
तस्य च युक्तं यज्ञादीनां मध्ये परत्वम् निःश्रेयसकरत्वान्निःश्रयसकरबोधकत्वाच्च' । तथा 
च मनुः- “आ ह वै स नखेभ्यः परमं तप्यते तपः ! यः ललग््यपि द्विजो ऽधेति स्वाध्यायं 
शक्तितोन्वहम् ॥” इति अप० ६९. 
॥ 

१ आ, १०.।२ ख. इदमवतरणं नास्ति । ३ ख. ग. मौञ्ीब ! ४ ग. यरपादिति नासि। 
«^ क. ग्रंहणाध्यय । ख. इदपवतरणं नास्ति । 

4 
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हणाभ्ययनफल्मुक्तदानी काम्यव्रत्रह्मयज्ञा'ययनफल्माद-- 

मधुना पयसाचेव स देवांस्तपैयेदिजः । 
पितृन्मधुघुताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम् ॥ ४१ ॥ 

० 

यजूषि राक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृतैः । 
प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पितुस्तथा ॥ ४२॥ 

ह 

स तु सोमधुतेर्दवांस्तैये्योऽन्वहं पठेत् । 
सामानि तृप्ति कुर्याच्च पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥ 

न 

योऽन्वहम् ऋचोऽधीते स मधुना पयसा च देवान् पितश्च मधुघृताभ्यां 

तपेयति । यः पुनः राक्तितोऽन्वहं यजेष्यधीते स घृतामृतेर्दवान्ितश्च मधुघृताभ्यां 

प्रीणाति ¦ यस्तु सामान्यन्वहमधीते स सोमधृतैर्दैवान् पितृंशच मधुसर्ि्या प्रणाति । 

ऋगदिम्रहणे सामान्येन ऋगादिमन्त्रप्राप्तयथम् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

मेदसा तधयेदेवानथरवाङ्किरसः पठन् । 
पितुश्च मधुसर्पिभ्यामन्वहं राक्तितो दिजः ॥ ४४ ॥ 

वाकोवाक्यं पुराणं च नारारासीश्च गाधिकाः | 

इतिहासांस्तथा विद्याः रा्छ्याधीते हि योऽन्वहम् ॥ ४५ ॥ 

मांसक्षीरौदनमधुतर्षणं स दिवौकसाम् । 
करोति तृपति कुयोच्च पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४६ ॥ 

ते तप्ता स्तपेयन्त्येनं स्वैकामफटेः शाभेः । 

१ क. व्रतयज्ञा । ग. काम्यत्रह्म । २ ख. भ्यां तर्पयति । २ क. रसः पठेत् 
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यः पुनः राक्तितोऽन्वहम् अथवाङ्गिरसोऽर्घाते स दवान्मेदसा पितुश्च मधुसर्पि 
म्या तपयति। यस्तु वाकावाक्यं प्रस्नोत्तररूपवेदवाक्यं , पुराणं ब्राह्मादि, चकारान्मान- 
बादधमशास््रम् ; ` नारारासीश्च रद्रदेवत्यान्मन्त्रान् , गाथाश्च यज्ञगायेन््रगाथाद्ाः, 

इातिहासान्महामारतादीन् , बिदयाश्च वारुण्यादया विद्याः, शक्तितोऽन्वहमधीते स मां- 
सक्षीरोदनमघरुसर्षिभिर्देवान् पितुश्च मधुसर्पिर्म्य तर्षयति ॥ ५४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ 

पुनस्तृप्ताः सन्तो देवाः पितरश्च एव स्वाध्यायकारिणं सवकामफठेः श्जुभे- 

रनन्यापघातटठक्षणेस्तपेयान्ते | 

यं यं कतुमधीते च तस्य तस्याप्ुयाकख्म् ॥ ४७ ॥ 

तिर्वित्तपूणप्रथिर्वादानस्य फलमश्चते । 
तपसं परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान् दिजः ॥ ४८. ॥ 

यस्य यस्य क्रतोः प्रतिपादकं वेदे कदेरामन्वहमर्धीते तस्यतस्य क्रतोः फलमापरो- 
ति। तथा वित्तप्रणोयाः पृथिव्याः त्रिः त्रिवारं दानस्य यत्फङं परस्य तपसश्वान्द्रायणा- 
देयत्फछ तदपि नियं. †स्वाध्यायवान् प्रप्नोति । निग्रहणं काम्यस्यापिः सतो निय- 
चज्ञापनाथम्; ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

एव सामान्येन भनब्रह्मचारिधमानभिधायाघुना नैष्ठिकस्य विशेषमाह- 

नेष्ठिको बह्मचारी त॒ वसेदाचार्यननिधौ । 

ॐ ^° नाराशस्यः । चग्वदाखेखग्रन्थाधीताः ^“ इदं जना उपश्चत `' इत्याद्यस्ति ऋतवः । 

... विद्याः मधुविद्याद्या । इति अप० ७०. सर्वैः काम्यमानैः फलैस्तप॑यन्ति' इति अप० ७०. 

† निदं स्वाध्यायवान् अनवरतस्वाध्यायवान् इति अप० ७०. 

{ ̂ मधुना पयसेत्यादीनां भरलयक्षेव श्रुतिमूरम् । सा च ब्रह्मयज्ञाध्ययनविध्यर्थवाद्- 
भूतेति बह्मयक्ञाविधेरच्रकल्घ्यः । तेन विनाऽभवादानथैक्यात् 1 स च बद्यचःरिणो ऽपीति 
तस्मकरणे वाक्यारम्भः 1 इति अप० ७०. 

§ ““ द्विविधः खल ब्रह्मचारी उपकुवौणो नेठिकश्च । तश्रोपकुर्बाणस्य धर्मा उक्ताः । 
नैष्ठिकस्येदानीमाह-- नैष्ठिक इति अप० ७०. 

ण त स्न 

१ क. प्रश्नोत्तर वेदवाक्यम् २ ख. धीतेऽसो त! २ ख. तपसो यत्पर ! ३ क. कामस्यापि | 



२८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [आचाराध्याय 

तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां वैश्वानरेऽपि वा ॥ ४९ ॥ 

अनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्धियः | 

बरह्मलोकमवाप्नोति न चेहाजायते पुनः ॥ ५० ॥ 

* अनेनोक्तग्रकारेणात्मानं निष्ठाम् उत्रान्तिकारं नयतीति नैष्ठिकः । स 
यावल्जीवमाचायेसमीपे वसेत् न वेदग्रहणकालेत्तरं स्वतन्त्रो मवेत् । तदभावे तदयु 

त्रसमीपे, तदभावे तद्धायोसमीपे, तदभावे वैश्वानरेऽपि । † अनेनोक्तविधिना देहं 

साधयन् क्षपयन् विजितेन्द्रियः इन्द्रियजये विशेषप्रयत्नवान् ब्रह्मचारी ब्रह्मलोकममू- 

तत्वमाप्नोति कदाचिदिह न पनराजायते ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 

इति बह्यचारिप्रकरणम् ॥ 

ॐ ^* उपकुवीणकब्रह्यचायौश्रमं यमिच्छेत्तमावसत् । तत्र यदि बह्यचयौश्रममिच्छेत्त 

दा नेष्ठिकब्रह्मचारी भवेत् ! निष्ठा शरीरपातः, तदबीधके बह्यचर्ये सङ्कल्पः कृतो येन स 

नैष्ठिकब्रह्यचारी › इति अप० ७१. 

† ̂“ अनेन पूर्वोक्तेन बह्यच्यचरणेन देहं देहवन्तमात्मानं साधयन् ब्रह्यप्राक्षियोग्यं 

कृवेच् विजितेन्दियो वशी चतुमुखरोकमवाप्नोति नेह संसारे ूनराजायते। अपुनरादृत्तिखक्षण 
फर ब्रह्मोपासकस्य सतो भवति न पुनः केवरुकमेणः | तदुक्तमाश्रमान्धह्त्य छान्दोग्ये-- 
““सवै एते पुण्यरोका भवन्ति बह्मसंस्थो ऽपृतत्वमेति'? इति । अस्याथेः-सवं एते ब्ह्मस्कन्धा 
श्वत्वारो एष्याश्रमिणः पुण्यलोका भवन्ति 1 एषां मध्ये यो ब्रह्मसंस्थो बह्मनिष्ठः सो ऽगखतत्वमपुन- 

राढृत्तिरक्चषणमेतीति `` इति अप० ७१. 

१ ख. चेह जा। २ ग. वेदु्रहणानन्तं | ३ ख. परुनजौयते | 

[पि 



अथ विवाहूपरकरणम्--र 

यः प्रुनविवाह्यर्तस्य विवाहा स्नानमाह - 

गुखे तु वरं दत्वा स्नायीत तदनुज्ञया । 
् 
३.। वेदं तानि वा पारं नीत्वा ह्यभयमेव वा ॥ ५१ ॥ 

पूर्वोक्तेन प्रकारेण वेदं मन्त्रब्राह्मणात्मकं, व्रतानि ब्रह्मचारिधर्मान् अनुक्रा- 
न्तान्वा; उभयं वा; पारं नीत्वा समाप्य, गुरवे पूर्वाक्ताय वरमभिरषितं यथाराक्ति 
दत्वा स्नायात् † । अदराक्ती तदनुज्ञया अदत्तवरोऽपि ! एषां च पक्षाणां शक्तिका- 
लखादपेक्षया व्यवस्था ॥ ५१ ॥ 

# ^ सवेसाधारणत्वेन बह्मचारिग्रकरणमुक्तम् । अधुना ऽवसरप्राप्ता गृहस्थधमा 
उच्यन्ते । ते च--“ अपल्ीको नरो भूप कमयोग्यो म जायते । बाह्मणः क्षत्त्रियो वापि 
वेश्यः ज्ञुद्ोऽपि वा तरप ॥ पली धर्माथैकामानां कारणं प्रवरं चृणास् |° इल्यादिदशनाद्धायैया 
विना न भवन्ति सा च स्रानोत्तरकारुभाविनीत्याह-- गुरवेत्विति । अप० ७३-७४. 

† ̂“ खरातकश्च नवधा भिद्यते, सङ्कल्पभेदात् । यथा ९ ऽह मनुः-- 

^‹ सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सावेवेदसम् । गुवैथेपितृमावथ स्वाध्यायाध्युपतापिनः॥ 
नेवतान्स्स्नातकान्विद्याद्व्राह्मणान्धर्मभेश्चुकान्"” इति अप० ७७. 

‡ «° यदि भिक्षारनायदाक्तो व्याधिततया राजदैविकाद्यभिभवासम्थैः, तदा वेदं 

केवरं चतान्येव वा केवखानि समाप्य स्नायात् । अत एव विद्यास्नातक्ो बतस्नातको 

विद्या्रतस्नातक इति वैविध्यं स्मर्यते । अतस्तस्य स्नानपरिणयनोत्तरकालमध्ययनस- 

मापनं तदथेज्ञानं वा । अत एव वक्ष्यति--”“ कसे स्मार्त विवाहाग्नौ कुर्वीति प्रत्यहं गृही" 
इति म्रक्तम्य--* वेदार्थानधिगच्छेत्त॒॒ जाख्राणि विविधानि च” इति ] ...... ५ कथ 
स्मायादित्याह--गुरवे पूरवक्ताय वरमभिरूषितं कात्यायनादयुक्त--““ गौर्बाह्यणस्य वरो आमो 
राजन्यस्याश्वो वेदयस्य ›` इत्यादि गुवैथौहरणशाक्तादि विषयम् । तदन्यादि विषयं--** धान्यं 

वासांसि राकं वा गुरवे श्रीतिमहारेत् ।* इत्यादि मन्वादि रक्षितं वा दत्वा तदनुज्ञया वा 

अदत्तवरो ऽपि । अत एव गोतमः--““ विद्यान्ते गुरुर्थेन निमन्ध्यः कृतानुज्ञानस्य वा स्नान- 
म्” इति ।* इति । अप० ७४-७६. 

१ क. यः पुनवेवाहः 1 २ अप स्नायादा तदबुज्ञया । 



३० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

स्नानानन्तरं क कयादतं आह~-- 

`अविष्टतबह्यचर्यो छश्षण्यां स्त्रियमुदहेत । 

अनन्यपूविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥ ५२ ॥ 

अविष्डतब्रह्मचर्यः अस्खछितवब्रह्मचयैः लक्षण्यां बाह्यान्तरटक्षणेयुक्तम् । 
† बाह्यानि तनुरोमकेदादशनादीनि मनुनोक्तानि, आम्यान्तराणे { ““ अष्टौ 

पिण्डाच्छृत्वा; " इत्यादाश्वछायनोक्तविधिा ज्ञातव्यानि, पूर्वस्यां रात्रौ गोष्ठ 

# ततः किंसितव्यत आह-अविष्टतेति ! नेव विष्टुतं बह्यचयं यस्य, विष्टितः 

स्खखनं, तत्सम्भवे तु प्रायश्ित्ती न त्वधेवाद्यः ] किन्स्वयं विश्ञेषः--यदि स्नानादधो विष््यु- 

तस्तदा.ऽवकीर्णि प्रायाश्चेत्तम् (प्रा ० २८०) स्नानादूध्व यदि पुनस्तदा सामान्यम् 1 ““मद्यपाऽ- 

सत्यदृृत्ता च अतिकूला च या भवेत् । व्याधिता चाधिवेत्तव्या ॥** तथा ^“ भार्याये पूचैमा- 

रिण्ये द्वा ऽरक्रानन्त्यकर्मणि ! पुनदीरकषियां ऊु्यात्॥'” इत्यादिस्मरणदशेनाप्म्राप्तस्य पुनर्विवा- 

हस्य विष्टुतव्रह्मचयैत्वापत्तरप्राप्तिमाप्रसाद्कीदिस्यत्राविष्ठुतबरह्मचयै इति पदं पूवेत्र सनान- 

कतर्विशेषणीयम् इति अप० ७७--७८. 

1*‹ बाह्यानि कायस्वरादिगतानि । यथाऽऽहमनुः--““ अव्यङ्गाङ साम्यनाम्ना हंस- 

वारणगामिनीम् । तजुरोमकेदादश्चनां खद्वङगौचारुभाषिणीम् ॥” इति । क्षण्यामिस्येत- 

स्मदेव विपरीता तु त्याज्या यथा--“* नोदधदहेर्कपिखां कन्यां नाधिकाङ्गी न रोगिणीम् । 

नारोमिक्छां नातिलोम्नीं न वाचाटां न पिङ्गखाम् ॥' इति ॥ तथा नामतोऽपि वज्यौ, 

यथा “'देवनाम्नीं नदीनाम्नीं दोखगन्धवैनामिकाम् । ऋश्चवृक्षदानाम्नौ दारारथः परिवजेयेत्॥ "° 
इति ” इति अप० ७८. 

‡ ̂ यदा पुनरभ्यन्तराणि सूक्ष्माणि भवन्ति तद्ाऽऽश्वरायनोक्ता परीक्षा कायौ | 

तश्र “ बुद्धिरूपरक्षणसंयुक्ताम् ` इत्युत्क्वा स्वयमेव चोद्यं कृतं ^“ रक्षणानि दुक्लौननि ”" 

इति । तस्योत्तरम्--““ अष्टौ पिण्डानिति ° इति अप० ७८. 

““अष्टौ पिण्डान् कृस्वा, ऋतममर प्रथमं जे कते सत्यं प्रतिष्ठितम् । यदियं कुमायंभि 
जाता तदियमिह प्रतिपद्यताम् 1 यत्सत्यं त हर्यतामिति पिण्डानभिमन्त्य कुमारीं बूयादेषामेकं 
गृहाणेति (१.५.५) ॥ क्षत्राच्ेदु भयतः सस्यादभुह्खीयादन्नवल्यस्याः भ्रजाभविष्यतीति वि 
चात् । गेष्ठाव्पञ्ुमती । वेदिपुरीषाद्रह्यवर्चस्विनौ अर्विनिनो ह दास्सुवसम्पन्ना । देवनाक्कित- 

वी । चतुष्पथाद्विमबाजिनी। इरिणाद्धन्या स्मश्ानारतिश्नी1**॥ (१.५.६.)इति आश्वलायनः, 

अविदासिहदोनाम अशोष्यं हदम् ” इति तन्नेव गाग्य॑भदनारायणः 1 यद्यपि सर्वे ऽष्वप्युपरग्ध 
नाता १ वि 

१ ग. विधिना वेदितव्यानि 1 २ ख. गोष्ठवल्मकिफेतव क. ख. ग. गोष्ठवत्मी- 
॥। 

ककितवस्थानद्रदेरिणक्षेत्रचतुायथ । 



समिताक्रा ३१ 

बेदिकाकितवस्थानददेणिचतुष्पथद्मरानेम्यो मृत्तिकां गृहीत्वा पिण्डाष्टकं कत- 
व्यम् । तत्रानुक्रमेण प्रथमे पिण्डे स्पष्टे धान्यवती भवाति, द्वितीये पँञ्यमती तृती- 
येऽग्निहेत्र्यशरूषणपर्ो चतुर्थे विवेकिनी चतुरा सवेजनाजंनपरा मवति, पञ्चमे 
रोगिणी ˆ षष्ठे वन्ध्या, सप्तमे व्यभिचारिणी, अष्टमे विधवा भवेदित्याश्चखायन- 
स्मरणात्, च्ियं नपुंसकँनिवृत्तये च््रीलेन परीक्षिताम् , अनन्यपूर्विकां # दाने- 

नापमेगेन वा पुरुषान्तराऽपरिगृहीतां, कान्तां कमनीयां वोहुमेनोनयनानन्दकारिणी 
-° यस्यां † मनश्वक्षुषरो्िमैन्धस्तस्यामृद्धिः ` इल्यापस्तम्बस्मरणात् । एतच ॒न्यूना- 

धिकाञ्दिबा्यदोषाभवे । 

असापिण्डां समान एकः पिण्डो देहा यस्याः सा सपिण्डा, न सपिण्डा 

असपिण्डा ताम् । सपिण्डता च एकङारीरावयवान्वयेन भवति । तथा हि पुत्रस्य 

पितृरार्सरावयवान्वयेन पित्रा सह र्कपिण्डता, एवं पितामहादिमिरपि पित्- 

द्ररेण तच्छरीरावयवान्वयात्, एवं मातृडारीरावयवान्वथन मात्रा । तथा मातामहा- 

पुस्तकेषु क्षेत्रस्य षष्ठीत्वं गोष्ठस्य प्राथम्यं परिदर्यते । तथा तत्फरेष्वपि अयमेवानुक्रमो 

गृहीतः। तथा ऽपि आश्चलायनसूतरे “श्षत्राचचेदु मयतः सस्याद्र्णीयादन्रवत्यस्याः प्रजा भविष्यति 

विद्याद्रोष्ठादयञ्यमती ° (१.५.६.) इति पाठादत्र क्षेत्रस्य ग्राथम्यं गो्टस्यद्वि तीयत्वं च कल्पित 

मस्माभिः ॥ 

* अनन्यपूर्विकां नवान्यस्मे या पूव दत्ता । एतश्च वाग्दन्ताविषयं वेदितव्यं, न 

संस्कृता विषयम् › तस्याः पुनर्ूत्वात्, यथाऽऽह मनुः--“ यस्या त्रियेत कन्याया वाचा सत्ये 

करते पतिः! तामनेन विधानेन निजोविन्देतदेवरः”” इतिं } न च त्र दानं निदृत्तमितिशङ्कनी- 

यमू । ““अद्धिवौचा च दन्तायां म्रियेता ऽऽदौ वरो यदि। न च मन्त्रोपनीतास्यास्कुमारी पितु- 

रेव सा॥"” इति वसिष्टस्मरणात् 1 एवं बरादपहतायामपि वेदितव्यम् । “बराद्पह्ता 
मन्तेरपि [ जे, ५ न अ ११ | (भ सेने 

कन्या मन्येरपि न संस्कृता । अन्यस्मै विधिवदेया यथा कन्या तथवसा? इति तेनेवोक्त- 

त्वात् । कान्तां स्नातकस्य कमनीयत्वान्मनोनयनानन्दकारिणीम् ।' इति अप० ७८. 

† « अथद्धिनिश्वये एकीयं मतमाह--““ यस्यां मनश्चक्चुषोर्निबन्धस्तस्य ्द्धिनेतरं 

दाद्वियतेव्येके" आप० गृद्ध (३.२०.३.२ ९) इति । “° यस्यां कन्यायां वरस्य मनश्वक्षुषो 

१ क. देरणक्ेत्र। २ ख. मवेत् 1 ३ क. ख. द्ितीयस्पृषटे प्टमतीभवति । ४ ख. भवेत् । 
ग. पराभवति 1 ५ क. चतुथे विचिकिमिनीभवति । चतु । & क. पञ्चमे रागिणीति नास्ति । 
७ ख. नपुसकत्वनिवृत्तये । *< क. पित्रासह एव॒ पितामह । ख. {त्रा सह सापिण्डयम् | 
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दिभिरपि मातृद्वारेण । तथा मातृष्वसृमातुखादिभिरपि एकरार्यरावयवान्वयात् | 

तथा पितृव्यपितृष्वस्लादिभिरपि । तथा पलयासह पल्या एकदारीरारम्भकतया । 

एवं श्ातृभायीणामपि परस्परमेकडरीरारन्धैः संहैकदारीरारम्भकतेन । एवं यत्र 
यत्र सपिण्डराब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परम्परया वा एकडारीराव यवान्वयो वेदितव्यः । 

यदेवं मातामहादीनामपि “* दशाहं रावमादौच सपिण्डेषु विधीयते ।"' 

इत्यविशेषेण प्राभोति,- स्यादेतत् यदि तत्र ““ प्रत्तानामित्तरे कुयः''` इत्यादि- 
विदोषवचनं न स्यात् । अतश्च सपिडेषु यत्र विदषपचन नास्ति तत्र दशा- 
हमित्येतद्चनमवतिष्टते । अवद्य चैकदारीरावयवान्वयेन } सापिण्डयं वणनीयम् । 
४८ आत्मा हि जज्ञे आत्ममनः'' इलयादिशरुतेः । तथा “: प्रजामनुप्रनायसे "”* इति । “° तथा 

स॒ एवाय विरूढः पृथक् प्रयक्षणोपरभ्यते द्द्यते चापि सारूप्यम् । 
देहत्वमेवान्यत् ।'› इत्यापस्तम्बचयाचच । तथा गभीपनिषदि--““ एतत् षाट्- 

कौरिकं रारीरं त्रीणि "पितृतस्नीणिमातृतः । अस्थिखायुमलनानः पितृतः 

त्डमांसराधिराणि मातृतः” इति । तत्र तत्रावयवान्वयप्रतिपादनात्॥। निवाप्यापिण्डान्व- 
येन तु सापिण्ड्ये मातृसंतने श्रातृन्यादिषुः च सापिण्डचं न स्यात् । ् मुदायरा- 
कत्त्ाकारर्ण रूढ परिग्रहे अवयवदाक्तिस्तत्रतत्रावगम्यमाना परियक्ता स्यात्। “` अस- 
तछवयवाधषु योऽन्यत्रार्थे प्रयुज्यते | तत्रानन्यगतिवेन समुदायः प्रसिध्यति ” । एवं “ 

निबन्धो नितरां बन्धनं यस्यामासक्तयतिहयेन मनश्चक्चुषी निबद्टे इव तिष्ठत इत्यथः, तस्यां 

जायायां सत्यां धमौर्दानां सखद्धिः, नेतरद्ुणदोषानुरागदेनमाद्वियेतेव्येके ब्रुवते । एतदुक्तं 

भवति, - अत्र मनश्व्षुषोर्निबन्ध एवाद्रणे कारणं, न तु ज्योतिषादिना ज्ञाता गुणाः ] तथा 

तदभाव एव परिवजैने कारणं, नस्वापादयो दोषा इति उभयोरपि मतयोदेत्तादनां निषेध 

माद्वियेतेव 1" इति आगृद्य० (१.३.२१.) उञ्ज्वखाव्याख्यायाम् । ““ सत्यां रुदन्तीं निष्कान्तां 

वरण परिवञ्यत् ॥ (१.३.५१. दत्तां गुप्तां द्योता अषभां शरभां विनतां विकटां मुण्डां 
मण्डूषिकां साङ्कारिकां रातां पाली मित्रां स्वनुजां वषकारीं च वजेयेत् ॥ (आप० गृह्य 

१.३.१२.) इति तत्रैवोक्ताः स्वापादपोदन्तादयश्चसूत्रे ॥ आप० गृह्य पृष्टे ५९. 

१ ग. शररिरम्भेः सरैक । २ म. ५. ५९।३ क. ख. जायत इति च सर एवायं विरूटः 
प्रत्यक्षणापरभ्यते इत्याद्यापस्तम्ब०. (आप० ध० २.९. २४. २) । ४ ग. तरीणिमातुतस्त्ी- 

णिपितृता । “ ख. निवौप्य सपिण्डान्वयेन तु । £ ख. भातुपुत्रादिषु । ७ ख. शात्तयाङ्गी । 
< ख. रूदिपरि्रहे । ९ क. ख. एतत्पदं नास्ति । १० क. ख. एवमिति नारि । ग. एवपारम्प्थैक | 
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एवे परम्परयैकरारीरावयवान्वयेन सापिण्ड्ये यथा नातिप्रस्रगस्तथा वक्ष्यामः । 
यवीयसीं वयसा प्रमाणतस्च न्यूनाम् उद्रहेत् परिणयेत् स्वगृ्णक्तेनं विधिना ॥ ५२॥ 

विरेषान्तराण्यार्ह- 

आयोगिणीं ्रातमतीमसमानाषंगोत्रजाम्" , 

अरोगिणीम् अचिकित्सनयिव्याध्यनुपसृष्टाम् । शातृम्ती पुत्निकाकरण- 

राङ्कानिवृत्तये । अनेनापरिभाषिताऽपि पुलिका भवतीति गम्यते । असमानाषगोत्र- 
जां ऋषेरिदमाषं नाम प्रवर इत्यथैः । मोरे वंरापरम्पराप्रसि द्धम् , अषि च गोत्रे च अषेगो- 

त्र, समाने आषगेत्रे यस्यासौ समानाषेगोत्रस्तस्माज्जाता समानाषेगोत्रजा न समानाषे 
गोत्रजा असमानाषगोत्रजा ताम्। गोत्रप्रवरौ च प्रथक्परृथक्प्ुदासे निमित्तं । तोनास 

# « ननु सगोच्रनिराकरणेनैव सपिण्डनिषेधे प्राप्ते किमिति भेदेनाधस्तने इरोके 
० असपिण्डां यवीयसीम् “ इत्युक्तम् । न । एतत्तत्सन्ततिजाया निराकरणाथेम् } इतरथा 
असमानर्षगोत्रजा तत्छीसन्ततिजा परिणेया मवेत् । एषा चास्पिण्डता मातृपक्षेऽपि वेदि- 

तव्या । यथाऽऽह मनुः--“ असपिण्डा च या मातु रसगोत्रा च या पितुः । सा प्ररास्ता 

द्विजातीनां दारकर्मणि समेथुने” । नेव सपिण्डा मातुय । चकाराप्पितुश्च । ““ असगोत्ला च 
या ›' इस्मेतावस्युच्यमाने यच्पितुभ्रहणं करोति तरक्षेत्रिकापुत्रमिग्रायेण ! अन्यथा--“ यस्यते 
बीजतो जाता स्तस्य त नेतरस्यतु ` ईति तत्सगोत्रायाविवाद्यत्वं स्यात् । सा प्रशास्ता, क्व, 

दारकर्मणि, यददारैर्विना न भवति । तच्च वचनादेव माभूदित्याह - मैथुने मिभ्ुननिधैव्य 
यदेकेकस्य निवैत्यं न भवति पाकयज्ञादिकम् । अत एवाऽऽपस्तम्बः--““पाणेग्रहणाद्धिखहत्वं 

कमेसु "' इति। सहय्महणं बरीवदैवत्समानाधेकार इति दज्ञनाथम् । ततश्च भव्रौऽसो मतैन्याऽ 
हं दानादिक निवैतैयामि, स्वमपि सङ्कस्पं कुर्विति, तयाऽपि तथेव कायैम् । अन्यथा दोष 

इति सहाधिकारः । अतश्रकफरभोस्करृत्वं फलान्तरोदूतिबाधश्च । ^“ असपिण्डा च या 
मातुः” इति मातुखादिसुतापरिणयनिषेधः ! मातुः सपिण्डत्वात् ”' इति अप० ८०। 

[ र [ (का 

यद्यपि अयमेव साधारणो निषेधविधिः । कर्थं तर्हिं दाक्षिणाव्येः प्रमथितवेदराख- 
पयोनिधिभिरपि कतिपयेमौतुलसुतापरिणयनमाद्ियते इति चेदुच्यते । ब्राह्यदिषु विवहिषु 
तस्यास्सापिण्डयनिवृत्तेः. गान्धवोदिविवाहेषु कन्याप्रदानाभविन पितृगोत्रसायिण्ड्ययोरनि- 
वृत्तश्च, य॒ एवार्थोऽभिहितो मकंण्डयपुराणे--“° ब्राह्मादिषु विवाहेषु या तूढा कन्यका 
भवेत् । भवैगोत्रेण कतंब्या तस्याः पिण्डोदकक्रियाः ॥ गान्धवे्दिविवाहेषु पितृगोत्रेण धमे- 
चित्” इति 1 यानि यानि मातुरुसुतापरिणयनिषेधद्योतकवचनानि तल गान्धवौदिक्मप- 
रिणीतमातृभतृपषुतामपरणयनमिव्यनुसन्धेयम् । अपि च आह॒ वसिष्ठः-““ देशकुराचारा 

१ ख. क. द्य्तीवःधना । २ख. तरमाहं ! ग. तरमप्याह् } ३ ग. तामिति नासि | 

क 
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मानाषेजां असमानगोत्रजामिलयथः । तथा च ““ मसमानप्रवैरर्विवाह '' इति गौतमः. । 

तथाच "'असपिण्डाचया मातु रसप्ण्डाच या पितुः | इति मनुः" | 

तथा मातृगोत्रामप्यपरिणेयां केचिदिच्छन्ति । ^“ मातुरस्य सुताम मातृगोत्रं तथैव 

च । समानप्रपरां चेव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् |" इति प्रायाधचत्तस्मरणात् । अत्र 
चासपिण्डामेलयनेन पितृष्वसृमातृष्वस््रादिदुहितृनिषेधः । तथा असगोत्रामिलयनेना- 

सपिण्डाया अपि भिनसन्तानजायाः समानगोत्राया निषेधः | असमानप्रवरामिलयने- 

नाप्यसपिण्डाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निषेधः । तथा असपिण्डामित्ये- 

तत्सावैव्णिकम् । सर्वत्र सापिण्डवसद्धावात् । असमानाषेमोत्रजामिव्येतत्रैव्णिकविष- 
यम् । यद्यपि राजन्यविरां प्रातिधिकगोत्रामावासप्रवराभावः, तथाऽपि पुरोहि- 
तगोत्तप्रवरौ वेदिग्यौ । तथा च “* यजमानस्यार्षयान् व्रव्रणीते " इत्युक्त्वा «“: पौरो- 

हिवान् राजविरां प्रहरणीते '” इत्याहाऽऽश्वखायनः । सपिण्डासु समानगोत्रासु समान- 
प्रवरासु भायौत्वमेव नोतदते । रोगिण्यादिषु त भायोष्वे उत्पननेऽपि दृष्टविरोध एव । 

आन्नायाविरुद्धाः प्रमाणम् ` इति } अङ्गीकृतमयमाचारो दाक्षिणात्यानां बोधायनेन ^ अथ 

पञ्चधा विभ्रतिपात्तिः, दश्षुणदेशे... मातुरदुदहितुपरिणयन मिति ।” इस्यादिरर्देता । मातुल- 

सुताविवाहमूखा चेयं श्रूतिः- 

० आयाहीन्द्र पाथिभिरीकितेभिय॑ज्तामिम नो भागघेयं जुषस्व । 
[4 क ४४१ (र हिक 

तृप्तां जहुमौतरस्येव योषा भागस्ते पेतृष्वसेयी वपाम् ॥"” 
एतत्सर्व पराश्रमाधवीये आचारकाण्डे विवाहम्रकरणे दर्व्यम् ॥ 

८ अरोगिणीमदधिरोगोपसृष्टाम् । ् रातृमतीं पुत्तिकात्वभयात् । यथाऽऽह मनुः- 

५ यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विक्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमेङाङ्कया "" 

इत्यनेन गुप्ताऽपि पुत्त्रिका भवति न केवरं या परिभाष्य दीयते--“अस्यां यो जायते पुत्रः स 

मे पुत्रो भविष्यति"? इति रतिपुत्रफला भाया यदि पुत्रो ऽन्यस्य भवति तदेकाङ्गवेकस्यस्। पुत्ति 

कां वक्ष्यति । असमानार्षगोत्रनामिव्य [समानाषेजाम] समानगोच्रजामिति च वेदितम्यम् । 

ततश्च सगोच्रायाः सगोत्रह्वेनैव निषेधो न समानाषपिक्षया । एवं समानाषोऽपि न सगोत्रमपे. 

क्षते । अत एव गौोतमः--““ असमानम्रवेरैर्विवाहः' इति समानता च नामतः संख्यातश्च 

ससुश्चयेन भवति न तद्रषम्ये । यत्रापि संख्यासाम्य एकस्य द्वयो वोऽन्यत्वं तत्राप्यसमान 

कैव । यत्र पुनराङ्गिरसाम्बरीषयौवनाश्वेति मान्धाताम्बरीषयौवनाश्वेति विकल्पेन ऋषयो 

भवन्ति तत्रापि वञ्यी | समत्वस्य पाक्षिकस्वात् ¦ न चासमानाषेग्रहणं गोत्रविदेषणम् । 
(न~ 

~~~
 

~~~ 

१.--४. २. २.--३. २४.क. राजविां । ४ ख. यान् वृणी । ५ ३४ क. पौरोहित्यात् । 
६ सपिण्डासगोासषमानप्रवराषठ ७ क. दिषु च 
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असपिण्डामिदत्रकशरारान्वयद्रारेण सक्षास्परम्पस्य। वा सापिन्डवमुत्ता त सर्वत्र 

सर्वस्य यथाकथाचेदनादौ ससार भवतीयतिप्रसग इव्यत आदह-- 

-पञ्चमात्सप्तमादृष्य मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ 
मातृतो मातु` सन्ताने पञ्चमादष्वं पितृत. पितुः सन्ताने सप्तमादृष्वेम् ; 

सापिण्डय निवत इति रेष । अतश्वाय सपिण्डशाब्दोऽवयवदाक्तयां सवेत्र 

प्रतमानोऽपि निरमन्ध्य पङ्कजादिराब्दवाननियतविषय एव । तथा च पित्रादयः 
षट् सपिण्डाः, पुत्रादयश्च पट् , आत्मा च समप्तमः। सन्तानभेद्ऽपि यत सन्तान- 
मेदस्तमादाय गणयेदयावत्सप्तम इति सवे योजर्नायम् ॥ वथा च मातरमारभ्य 

ताधितृपितामहादिगणनाया पञ्चमपुरुषवतिनी मातृतः पञ्चमीव्युपचयेते । एव 

पितरमारमभ्य तसप्पित्रादिगणनाया सप्तमपुरुषसन्तानवतिनी पितृत. सप्तमीति । तथा 

च--““भगिन्योभगिरनीभ्रात्रोभोतृपुत्रीपितृभ्ययो. । विवाहे द्रयादिभूतवाच्छखामेदो- 
ऽवगण्यतेः"। यदपि वसिष्टेनोक्त--“*पश्वमी सप्तमी चैव मातृतः पितृतस्तथा” इति, 

च, (^ 

:“ असमानग्रवरेर्वंवाह "` इति भदस्मरणात्। ^“ परिणीय सगोत्रा तु समानप्रवरां तथा। व्याग 

कृत्वा द्विजस्तस्यास्ततश्चान्द्रायणं चरेत् ॥” इति प्रथक्प्रायश्चित्ताच । स्यागश्चपभागस्य न तु 

तस्या. । यथाऽऽह सुमन्तु.--"“ मातुखसुता पैतृष्वसेयी समानगोत्रा च परिणीय चान्द्रायणं 

चरेत् । परिलयञ्ैना बिभुयात्। ” इति, एतच्चामति पूवं बोध्यम् । “सगोत्रां चेदमव्योपयच्छेद्धा 

तृचदेना बिभृयास्जाता चेक्कृच्छाब्दपादं चरेत्” इति बधायन.। मतिपूवे गुरुतरम् । थथै5ऽह 
गौतम.--"“ मातृपिनतृयोनिखम्बद्धागस्तेन नारस्तिकनिन्दितकमभ्यासिपतितात्याग्य पति- 

तत्यागिन. पतिता `` इति } मनरपि-“ क्तातित्वेनायुपेयास्ता. पततिद्यपपन्नधः'' इति । 
ततश्च पतितोत्पन्नः पतितो भवर्तति रुभ्यत एव ` इति अप० ७९--८ ०. 

+ ननु “ असपिण्डाम् ” इत्युक्तमेव, किमथे पनरूच्यते “* सक्षमा्षितृत.” इति । 
स्यम् । किन्तु बीजिने ऽपि सप्तमादिति नियमाथम् 1 यथाऽऽह गौतम.--“ ऊध्व तु सक्तमा- 

धिवृबन्धभ्यो बेजिनश्च मातृबन्धुभ्य. पञ्चमात् ' इति पेठीनसिश्च--““ असमानार्षेयौ 

कन्यां वरयेत् । पञ्च मावृतः परिहरेत् । सक्ष पितृत" 1 त्रीन्मातृत. पञ्च पितृतो वा ! ” इति | 

अन्न च समानजातीये पञ्च असमानजातीये जीति व्यवस्थितो विकल्पः] न च सप्तमे पञ्च- 

मे वा भवति विवाद्या। यथा--“सक्षमे पञ्चमे वाऽपि येषां वेवाहिकी करिया । ये च सन्ता- 

नजास्तेऽपि पतिताः शुद्धतां गता.'` इति विष्णुः ॥ अप० ८१-८२. 

१ क. क्षातपारम्पर्येण 1 २ क राक्तयावतेमा । ३ ख. ग. तथा च मातरमारभ्येत्वादि शाखाव- 

गण्यतइत्यन्तमधिक् ए । 
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((त्रीनतील्य मातृतः पञ्चातीय च पितृतः” इति च पैर्मनसिना, तदप्यवदिनषेधार्थं 
न पुनस्तत्प्राप्यथाभेति सवेस्मृतीनामविरोधः । 

एतच्च समानजातीये द्रष्टव्यम् , विजातीय तु विशेषः, यथाऽऽह राङ्खः 

-“यद्येकृजाताबहवः प्रथक्षत्राः प्रथग्जनाः। एकपिण्डाः प्रथक्डौचाः पिण्डस्त्वा- 

वतते त्रिषु" ॥ एकस्मात् ब्राह्मणदेजाता एकजाताः, प्रथक्ेत्राः मिननजातीयासु 
स्तरीषु जाताः, प्रधम्जनना समानजातीयासु भिनासु स्त्रीषु जाताः, ते एकपिण्डाः 

सपिण्डाः, कि तु प्रथक््यौचाः, प्रथक्टोचमासौचप्रकरणे वक्ष्यामः। ““पिण्डस््वावतते 

त्रिषु तिपुरुषमेव सापिण्डयामेति ॥ ५२ ॥ 

द्रापूरुषविख्याताच्छोत्रेयाणां महाकुटात् । 
पुरुषा एव प्ररुषाः दाभिः परुषैः मातृतः पञ्चभिः पित्ततः पञ्चभिर्वि- 

्यातं यक्छुरं तस्मात् । श्रात्रियाणामघौीतवेदानाम् । अध्ययनसुपरक्षणे श्रताध्ययन- 

संपनानाम् । महच्च तक्कुरं च महाकुरं, पुत्पौत्तपड्युदासीग्रामादिसमृद्ध तस्मा- 

त्कन्या आहतव्येति नियम्यते । 

एवं सर्वतः प्राप्तौ सल्यामपवादमाह- 

{> ५ (न षसमन्वितात् 
स्फीतादपि न सचार्यिगदौषसमनि ॥ ५४ ॥ 

संचारिणो रोगाः कुष्टापस्मारग्रभृतयः द्युक्ररोणितद्ररेणानुप्रविशान्तः, दोषाः 
पुनः हीनक्रियनिः पुरुषत्वादयो मनुनेोक्ताः, एतैः समन्वितात् स्फौतादपि पूर्वोक्तान्महा- 

कुखादपि नाहतेव्या ॥ ५४ ॥ 

ॐ «५ अत॒ एव मनुः-““ महान्त्यपि सख्छद्धानि गोजाविधनधान्यतः । सखमसिम्बन्धे 

दकश्चमानि खानि परिवजंयेत् ॥' इति । “° दीनकियं निष्पुरुष निर्छन्दो रखोमशाशसम् । 
क्षय्यामयाग्यपस्मसिशन्रिकुषिकखानि च॥'" इति । दीन क्रियं यथाविहितगभीघानादिकरिया- 
रहितं, निष्पुरुष कन्याजन्मादिबहुरं, निर्छन्दः वेदाध्ययनरहित, रोमशम् अस्युर्बणरो- 

मयुक्तम् , अशेसम् अरोग्याधियुक्तम्। हारीतो ऽपि--शश्चत्रिकुष्टयुद्रियक्ष्मामयाव्यद्पायुरना 
दीस (सा) [नार्षया] ब्रह्मसमानार्षैयं चेस्येतान्यपतितन्यपि कुलानि वजेनयिनि भवन्ति । 
कुखानुरूषाः प्रजाः सम्भवन्तीव्यादितः षट् । अयक्षियत्वादनार्षैयम् । अदेवस्वादबद्य । 

एककुरुत्वास्समानषंयमिति । तस्मास्सक्च पितृतः परीक्ष्य पञ्च मातृतो नभ्चिकां भ्रष्टां आतमिं 
[1 

१ क. सपिण्डा इति नास्ति । 
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एवं कन्याग्रहण नियमसुक्ला कन्यादान वबररियममःद-- 

= भ. एतेरेव शुमेय॑क्तः सवणः श्रोत्रियो वरः| 
यत्नात्परीक्षेतः पस्ते युवा धीमान् जनमियः ॥ ५१५ ॥ 

पतेय प्रवेक्तिगुणियुक्तो दोषैश्च वर्जितो वरो भवति । तस्यायमपसे विषः स- 

वर्ण उक्कृष्टो वा न हनवणः, श्रोत्रिय स्वयं च श्रुताध्ययनसंपन्नः, यत्नादप्रयत्नेन पुस्वे- 

परीक्षितः। ` परीक्षोपायश्च नारदेन दरदितः--"यस्याप्सु ष्ट्वते वाजं हदि मूत्रं च 
क ते 

फोनिटम्। पुमान्स्याव्छक्षणरेतेकपरतिस्तु षण्डक. ॥* इति । युवा न बद्धः । 

थीमान् टोकिकवैदिकव्यवहारेषु निपुणमतिः । जनप्रियः स्मितम्रदुपूवाभिमाष- 
णादिभिरनरक्तजनः ॥ ५५ ॥ 

मायौ विन्देत । तस्मास्कुलनक्षववक्तानोपपन्नां वरयव्' ` इति । आमयावि अघ्रोक्तेतरसञ्चा- 

रिरोेगवत् । अव च श्िच्यादीनि षड्वजंनीयानि । अत्र हेतुः--कुरानुरूपाः प्रजा भवन्तीति । 

अनार्वयमस्मर्यमाणगोत्र्रवरम् । तस्य च॒ वञ्य॑त्वमयाक्तियस्वात् | अयश्सियस्वं च यज्ञेष्व- 

स्मथसमाणगोन्रम्रवरस्यानधिकारात् । अब्रह्म अविद्यमानवेदाध्ययनम् । तद्रज्य॑त्वे हेतुः-- 

अदेव्वादिति । दैवकर्मैरून्यत्वात् 1 “° नश्चिका ददवा" इति मविष्यत्पुराणम् । यमश्च-- 
“"चतुरदशककुखानीमान्यविषाह्यानि निदिंशेत् । अनार्चैयं बाह्मणानात्विजां च `यवजेयेत् ॥ 
अ्युच्चमतिदहस्वं च अत्िवण च वज॑यत् । दीनाङ्गमतिरिक्ताङ्गमामयपिङ्खानि च ॥ श्चि- 
त्रिङषिकुखादीनां कुयौ्िपरिव्जेनम् । सदा कामङुरं व्यं रोमश्चानां च यत्छुलम् ॥ अप 

स्मारिकुरं यच्च यच्च पाण्डुकुरुं भवेत् ̀  । चटत्वजो ऽत्र निन्ययाजकाः 1 कामकुरुं कामप्न न 

कुम् । अतिवणमतिक्रृष्णमतिगेोरं वा" इति अप० ८७-८५. 

* परीक्ष्योपायष्षण्डलक्षणविधाश्च नारदेन दरदिताः । यथा- 

““ परीक्ष्यः पुरूषः पुंस्स्वे निजैरेवाङ्गलक्षणेः । पमांशचेदविकस्पेन स कन्यां रब्धुमह- 
ति ॥ सुबद्धजच॒जान्वास्थसुबद्धास शिरीरुहः । स्थूरुघाटलनूजत्वगविर्द्यगतिस्वरः ॥ रेतो ऽस्य 

छवतेवाऽप्स हादि मूतं च फेनिरम् 1 पुमान्सस्याछछक्षणेरेभिर्विपरीतस्तु षण्डकः ॥ चतुदश 

विधः षण्डदशाखे दष्टो मनीषिभिः । चिकित्स्यश्चाचिकित्स्यश्च तेषामुक्तो विधिः कमात् ॥ 

(9) निसर्गषण्डो (र) वश्रश्च (३) पक्षषण्डस्तथेव च । (४) अभिज्ञापाद् (५) गुरोरोगा 

(६) देवक्रोधात्तयैव ॐ ५ (७) ईप्यौषण्डश्च (८) सेव्यश्च (९) वातरेता (१०) सुखे भगः 
(११--१२) आक्ष्मोघबीजौ च (१३) शाीनो (१४) ऽन्यापतिस्तथा॥ तत्रा ९ ऽद्ावप्रती- 

१.--१२. १०. । २ ख. स्मितपू्वमृद्भिमा । 
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रातिपुत्रधर्मार्थखेन विवाहस्तिविधः । तत्र पुत्रार्थो दिविधः निलयः काम्यश्च 1 तत्र निलये प्रजनार्थं 

''मवर्णः श्रोत्िगो वरः; ” इत्यनेन सवणा युख्या दशिता 1 इदानी काम्ये निव्यसयोगे 

चातुकल्प वाक्तव्य इत्यात् आह- 

यदुच्यते दहिजातीनां शूद्रादारोपसंग्रहः । 
नैतन्मम मतं यस्मात्तत्रायजायते स्वयम् ॥ ५६ ॥ 

यदुच्यते ` "कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्यु: क्रमा वराः” इत्युपक्रम्य ब्राह्मणस्य 

चतस्रो भार्याः, क्षलियस्य तिखः, वैद्यस्य दे ", दाति द्विजातीनां शद्धावेदनमिति 

नैतदाज्ञवस्क्यस्य मत, यस्मादयं द्विजातिस्तत्र स्वय जायते । “तज्जाया जाया- 

मवति यदस्यां जायते पुनः" इति श्तेः । अत्र च * तध्राये जायते स्वयम् '" इति 

हेतुं वदता नैत्यकपुत्रोत्पादनाय काम्यपुत््ोत्पादनाय वा प्रवृत्तस्य शद्रापरणयननिषधं 

कुर्वता नैत्यकपुत्रोत्पादनानुकल्ये काम्ये च पुत्रोत्पादने ब्राह्मणस्य क्षत्तिावेदये, क्षल्ति- 

यस्य च वैदयाभ्यनुज्ञाता भवति ॥ ५६ ॥ 

* इदानी रतिकामस्योतन्नपुत्रस्य वा विनष्टभार्यस्या.ऽ.इश्रमान्तरानधिकारिणा 
गृहस्थाश्रमावस्थानमात्राभिकाष्िणः प्रिणियनक्रममाह-- 

तिखो वर्णानपूर््येण दे तथेका यथाक्रमम् । 
ब्राह्मणक्षल्ियविशां भायो स्वा दूद्रजन्मनः ॥ ५७ ॥ 

कारौ पक्षाख्यं मासमाचरेत् । अनुक्रमात्त्रयस्यास्य काः संवत्सरः स्तः ॥ दष्यीषण्डादयो 
ये ऽन्ये चत्वारः समुदाह्ताः । त्यक्तव्यास्ते पतितवरक्षतयोन्या ऽपि च खया ॥ आक्षिप्तमोघ 

बीजाभ्यां कृते ऽपि पतिकर्मणि । पत्तिरन्यस्ततो नाय वस्सराधं प्रक्ष्य तु ॥ शाटीनस्यापि 

धृष्टखीसंयोगादूर्यति द्विजः 1 तं दईीनविषयं तु खी वध क्षिप्त्वा ऽन्वमाश्रयेत् ॥ अन्यस्यां 

यो मनुष्यः स्यादमनुष्यः स्वयोषिति ] रुभतसा ऽन्यं भतारमेतत्कार् प्रजापतेः ॥ अपस्या 

सिय: सषा: खी क्चतं बीजिनो नराः । क्षेत्र बीजवते देयं नाबीजी क्षित्रमहंति ॥*› इति 

अप० ८५-८६. 

# ^^ अनुकल्पकममाह--तिखदति 

१ ख, इत्यार् । २ ग. दवे इति ततद्विना । 



व्रिवाहप्रकरणम् | समिताक्षय ३९. 

* वर्णक्रमेण ब्राह्मणस्य तिखः, क्षत्त्रियस्य दवै. वैद्यस्येका, शूद्रस्य तु स्वैव 

भायी मवति । सवर्णौ पुनः स्वेषां मुख्या स्थितैव । पर्वस्या: प्रवेस्या अभवे उत्तरो- 

त्तरा भवति । अयमेव च क्रमो नैव्यकानुकल्पे काम्ये च पुत्त्रोपादनविधौ । अतश्च 
यचछःुह्य पुत्रमध्य परिगणनं. विभागसंकौतनं च, तथा “^ विप्रानमृधावधिक्तो 

| 

हि" इ्युपरक्रम्य ““विनास्ेपविधिः स्मृतः" इति च. तद्रतिकामस्याश्रममात्रामि- 

काह्किणो वा नान्तरीयकतयोत्पनस्य ॥ ५७ ॥ 

विवाहानाह 

बाह्यो विवाह! आहूय दीयते शक्तय्ङ्कता | 
५८५ 

तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकरविंरातिम् ॥ ५८ ॥ 

# ८ यदा पुनः उक्तरश्चणा सवणौ नास्ति पूवौ च विनष्टा न चानाश्िमिणा स्थातव्यं 

न चा ९ऽश्रामन्तरे ऽधिक्रियते सामभ्यौत् बहुधनो बारापव्यश्च तदा तस्यामवस्थायां तिस्रो 

द्रे एका च बाह्यणक्षल्रियविरां भायौ वणोनुपूर्व्यण स्वा शूद्रस्य सवणौ पुनश्चतुर्थौ सुख्या 

स्थितेव 1 यथा ऽ ऽहमनुः--“* शयुद्ेव भाया शूदरस्यसाचस्वाच विरः स्सते।तेचस्वा 
चेव राचः स्युस्ताश्च स्वा चायजन्मनः॥ कामतस्छ॒ प्रवृत्तानामिमाः स्युः कमदो ऽवराः। ” इति। 
कामतः म्रवृत्तानां न धमतः | अत एव ता जघन्याः । कमदो न व्युत्क्रमेण । च्युत्कमे च 
दोषो मनुना दर्षितः--““ शरूद्रविदी पतत्यत्रेरतथ्यतनयस्य च । शौनकस्य सुतोत्यत्य 
तद्पत्यतया श्छगोः"' ॥ अविगौतमयोरिदं मतं शूद्रावेदी पतति वेदनमा्रेणेव । शोनकस्य 
सुतोत्पत्या, तस्यापव्येनेति भगोः । तच्च व्युत्रमेणेति दष्टग्यम् । इतरथा---“ चतु खिद्रथक- 
भागी ना वशङ्ो बाह्यणात्मजाः'' ईति भागविभागे न स्याताम्] न च तप्राधान्यं आ्राद्धादिदा- 

नेषु कार्यम् ॥ “द्वेवपिव्यातिथेयनि तत्प्रधानानि यस्य तु । नाश्रन्ति पितरस्तस्य न च स्वगै- 
स गच्छति” इति वचनात् 1” इति अप० ८७-८८. 

† “ विवाहशब्दो यद्यपि कन्यायाः सप्षपदातिकरमणे सख्यः, तथा ऽपि ऋ्लिवक्मयुक्त 

तत्तद्द्यादि शाखविष्ितभायौस्वसाधके कर्मसमुदाये वतते ।! स च समुदाय उपाधिभदा- 

द् बाद्यादिन्यपदेशे रभते । तदुपाधिष्वेनैव दानविवाहखब्दयोः सामानाधिकरण्यम् । यथा 

० अलङ्कतल्यकन्यामुदकपूै दद्यादेष ब्राह्योविवाहः 1 इति न पुनदानमेव विवादशब्दाथेः । 

तथा सति हि “ उदगयन आपू्ैमाणे पश्च कल्याणे नक्षत्रे चौरुकमोंपनयनगोदा नविवाह 

इप्युक्तवा यदुक्तं ८ तेषां पुरस्ता्तस्र आभ्याहुतीजैहुयात्”' इति । तन्नोपपद्यते । न हि कन्या 

दानासपुरस्तादेता आहुतयः सन्ति 1 तस्मादानविवाहयोर्भैदात्तदभिधानयो; पदयोः सामा- 

१ ख. यथा । २-जा. ९६. 



० याज्ञवस्व्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

* स ब्राह्माभिधानो विवाहः यस्मिन्नुक्तसक्षणाय वरायाऽऽहूययथाराक्तयर्कृता 

कन्या दायते उदकष््वकम् । तस्यां जातः पुत्तः उमयतः पिवादीन्द्रा पुत्राश्च 

ददा आत्मानं ° चैकविरां पुनाति सदरत्तशचत् । ५८ ॥ 

यज्ञस्य ऋायिजे दैव, आदायषैस्तु गोदयम् । 

चतुरा प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षट् ॥ ५९ ॥ 

† स देवो विवाहः यस्िन्यज्ञानुष्ठाने वितते ऋत्विजे यर्थाराक्तयटंकृता 

कन्या दायते । ‡यत्र पुनर्गोमिधुनमादाय कन्या दयिते स आर्षः } प्रथमजो देव- 

बिवाहजः चतुर्दश पुनाति सप्तावरान् स्त परान्। उत्तरज आषाविवाहजः षट् पुनाति 

वन्पूवान् तरान्परान् ॥ ५९ ॥ 
[क 

॥ [क 1 त य 

नाधिकरण्युपचारेणेव व्याख्येयम् 1 यत एव दानं न विवाहो ऽत एव गान्धवौदिषु विवा- 

हेषु दानमन्तरेगवोपयमनं कन्यास््ीकारात्मकं विवाहस्वेना ऽऽह शोनकः--““ मिथः समयं 

कृर्वोपयच्छेत स गान्धवैः'' । मिथः परस्परं कन्यावरो अहं ते भतो स्वं मे भार्येति सम्प्रति 

पत्ति क्रत्वा कन्यामुपयच्छेत स्वीकुयौदिति तस्याथ: । ततोऽत्र दानंन विद्यते विवाहस्तु 

भवति । अस्य च विवाहान्तरेभ्यो भेदको धमै: कन्यावरयोरमिथः सम्प्रतिपत्तिः । एवं राक्षस 

वैशाचयोरपि विवाहस्वं कन्यादानरहितमेव द्र्टग्यम् 1 युद्धं छलनं च तयोभेदको धर्मो । 

तदाह “ हत्वा भिस्वा च शीषीणि सदतं खददभ्यश्च हरस राक्षसः” । तथा पेश्चाचमपि 

मनुराह--सुघां मन्त प्रमत्तां वा रहो य्नोपयच्छति 1 स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथितो 

ऽष्टमः । * एवसुपयमनपाणिग्रहणशयञ्दवत्परिणयनश्ञब्दो ऽपि दण्डिन्यायेनेव कमेसमुदाये 

शाखषु प्रयुज्येत ॥ "” इति अप० ९०-९१. 

* ५५ ब्राह्धा नाम विवाहो ब्राह्मणानासुचित इति तस्मिन्नाहूय पूर्वोक्तरक्षणं वरं वरे 

वरयितव्ये ऽथत्वे क्ताते शक्तयाऽखङ्कलय कन्या दीयते 1 श्रप० ८८. 

` “ विवाह इस्यनुवर्तते, दीयते शक्त्यरुड्क्ृतेति च ! ऋस्विजे यज्ञ चते दक्षिणा- 

त्वेन यथाशक्स्यरङ्कृल्य कन्या दीयते एष देवो विवाहः ! इति अप० ८९. 

‡ “ वराद्रोमिथुनं गहीत्वा तस्मे यथाशक्तयरङ्कृत्य कन्या दीयत इयेष आर्षो 

विवाहः ! होनकः--““ गोमिथुनं दत्वोपयच्छेत स आषः” इति 1 अप० ८९. 

१७. ग. एकविंशतिं पु । २ ख. यथेति नास्ति । 
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इत्युक्ता *चरतां धर्म सह या दीयतेऽर्थिने । 
स कायः । पावयत्तञ्जः षट् ष॑ट् वेद्यान्सहात्मना ॥ ६० ॥ 

सह धर्म चरतामिति परिभाष्य कन्यादानं प्राजापत्यः । तज्जः षटू 
वान् पट् परान् आत्मना सहेवयेवे योदा पुनाति ॥ ६० ॥ 

आसुरो द्रविणादानाद्ान्धवैः समयान्मिथः । 

राक्षसो युदधहरणातयेशाचः कैन्यकाच्छटात्॥ ६१ ॥ 

{आसुरः पुनद्रविणादानात् । ऽगान्ध्वस्तु परस्परानुरागेण भवति । 
[राक्षसो युद्धेनापदरणात् । पेशाचस्तु कन्यकाच्छरत् छद्मना स्वापायवस्थास्व 

पहरणात् ॥ ६१ ॥ 
पि वि 

% «* उभौ सह धर्म चरतामिलयेवं कन्यावरावुक्ता यथादक्तयरङ्कृलयय कन्या कन्या 
थने दीयते यत्स कायः पाजापत्यो विवाहः 1" इति अप० ८९. 

† ̂“ तस्यां जातः षट् पूवौन् षडपरान्पुरुषानात्मानं च त्रयोदरं पावयेत् 1 
अत्र देवरः ^“ एते विवाहाशचत्वारो धम्यौस्तोयप्रधानिकाः ! अञ्ुल्का बाद्यणार्हश्च तारय- 
न्ति योः कुरुम् । चतुष्वैतेषु दत्तायामु्पन्नास्तनयाः खियाम् । दातुः प्रतिग्रहीतुश्च पुन- 
न्त्यासक्तम कुखम् ॥' इति 1 अप० ८९. 

‡ “ वराहविणमादाय आत्मां कन्याथे च पित्रादिभि्यैत्कन्यापेणं क्रियते स आसुरो 
विवाहः ॥** इति । अप० ८< 

“° कन्यावरयोरन्योन्यसमयत्वं मे भाय त्वं मे पतिर्त्यिवं रूपादाननिरपेश्चायः 
कन्यास्वीकारः स गन्धव विवाहः 1" ̀ इति अप० ९० | 

| ̂ युद्धे कन्याबन्धून्नित्वा यत्कन्याहरण कन्यास्वीकारः स राक्षसो विवाहः 
इति { अपर ९०. 

4 “कन्यकां छलाद्पहृत्य यत्स्वीकरोति स वैशाचो विवाहः | केचित्पठन्ति ८८कन्यकाच्छ- 
खात् " इति। तस्यायमथेः -- कन्यकाच्छर्नात् तरस्वीकारः पैशाचो विवाह इति? अप० ९०. 

~~. म ५००५ 

१ अप० सहोभो चरतां । २ अप० पडूवंशयान्तहचात्मना । ३२ अप० कन्यकां छलात् । 
क. ख. कन्यकार्छत् । ४ ख. छठात् छ्ठेन च्यना । ग. छद्मना च्छेन स्वापा | 
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मवणाौदिपारेणयने विरेषमाद-- 

पाणिग्रोह्यः सवणीसु गृह्णीयातक्षात्रेया शरम् | 
वेरया परतोदमादव्याटेदने लग्रजन्मनः ॥ ६२ ॥ 

(^ *सवणोसु विवाहे सगृद्योक्तेन विधिना पाणिरेव ग्राह्यः | क्षलरियकन्या 
तु शरे गृहीयात् । वरया प्रतोदमादयदुत्कृष्टवेदने र्वा पुनवंसनस्य दाम् । 
यथाऽऽह मनुः---“वसनस्य दरा ग्राह्या शूद्रयोक्ृष्टवेदने । इति ॥ ६२ ॥ 

दातकरममाह - 

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा | 

कन्यामदः पूवेनारो प्रकरतिस्थ ! परः परः ॥ ६३ ॥ 
1 = 1 न ता म त-न ५० 

८“ एषां विवाहानां मध्ये अयमस्य धर्म्यो वणेस्य अयमधम्यं इस्याह मनुः- 

^ षडानुपृष्यो विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् । वियद्धूदयोस्तु तानेव विद्याद्धम्यानराश्च- 

सान्॥\" ब्राह्यादीन्गान्धवेपर्यन्तान्वि वाहान् षड् ब्राह्यणस्य धमोदनपेतान्वि्यात् | अवरान्पश्चा- 
दुक्तानासुरादीन्पशाचान्तां श्चतुरो विवादान् क्षत्वियस्य । वे्यशुद्रयोरपि तानेव राक्चसव- 
जितान् विद्याञ्जानीथादिलय्थैः ॥ एषामपि मध्ये प्रशस्तानाह--““ चतुरो बाद्णस्या ऽ्यान्प्र- 

शास्तान्कवयो विदु; 1 राक्षसं क्षच्त्ियस्थेक मासुरं वेश्यशरू दयोः ॥ °" बाह्यो देव आर्षः प्राजापत्य 
श्चेति चत्वारो विवाहाः ब्राह्यणस्य प्रशस्ताः | आसुरगान्धवो तु न प्रशस्तो, न निन्दितो ॥ 

क्षाञियस्य पुना राक्षस एकः प्रशस्त : । आसुरगान्धवोौ तु पूर्वैवत् । वस्य शुद्रयोस्त्वासुर 

एकः प्रशस्तः गान्धर्वस्तु पूमैवत् । पैशाचः पुनः सर्ववणौनां निन्दित एव } ““ स परपििष्टो 
विवाहानां पेश्चाचः कथितो ऽष्टमः '' इत्यविजेषस्खतेः ॥ यत्त॒ मुने वोक्तं “° . . क्षत्त्रस्य 
चतुरोऽवरान् । वियुद्ूदयोस्तु तानेव विद्याद्धम्यानराक्षसान् " इति,'तत्येशाचस्य बराह्यणादन्ये- 

षां वणौनामस्यन्तापद्यनुप्रहार्थम् । तस्माद्बराह्यणस्या ऽ ऽपद्यपि पैशाचानु्रहो नास्तीति 
विद्धम् ” इति } अप० ९१--९२. 

# «^ सवणीयामुद्यमानायां वरेण तस्याः पाणिग्मद्यः 1 क्षत्त्रिया बाह्यणेनोह्यमाना शारं 

गृह्णीयात् । यथा तस्या : पाणिमिव तं शरं वर उपाददेत वेद्या तु विप्रेण क्षत्रियेण वा परि- 

णीयमाना प्रतोदं बरीवदेखेदनमाददीत `। अग्यजन्म्ञब्दः उच्छृष्टवणमात्रपरः । मनुः- 

८८ वसनस्य दशा ्राह्या दूदयोक्छरृष्टवेदने ” इति । अप० ९२. 

{ ̂“ पिब्लादीनां कमपरिपठितानां पूवस्य पवैस्याभावे सति, अप्रकरृतिस्थत्वे तृत्तरोत्तरः 
म्रकृतिस्थः कन्याप्रदो भवति । आष्ट्तवबुद्धिः प्रकृतिस्थः ।'' इति 1 अप ९२. 

१ क. विवाहे गृद्यो ¦! ग. विवाह स्वगर्याक्ताषधेनैवपाणि । २.--२. ४४.। २ ख. कन्यादा ) 
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अप्रयच्छन्त्समाप्नोति भरणहत्यामृतादरतौ । 

गम्यं लमावे दातृणां कन्या कुयोत्स्वयं वरम् ॥ ६४ ॥ 

एतपां पित्रादीनां "परवप्रवामाव परः परः कन्याप्रदः, प्रक्ृतिस्थश्चत् यदुन्मा- 

दादिदोषवान मवति । अतो यस्याधिकारः सोऽप्रयच्छन् भ्रूणहयामृताव्रतावाप्नोति। 

एतचोक्तटक्षणवरसंभवे वेदितव्यं । यदा ॒पुन्दातृणामभावस्तदा कन्येव गम्यं 
£ 

गमनाहसृक्तलक्षणे वरं स्वयमव वरयेत् ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ 

सरसखदीयते कन्या ह्रस्तां चोरदण्डभाक् । 
नि "^~ ~~~ ५० 

‰० कन्यायाः म्रदाताऽधिकारी तामददद् मह्यां प्रव्युत समास्रोति । संपूर्णौ ्रा्योति । 

यत्त॒ मनुप्रवचनं--“ काममा मरणाच्तिटदहे कन्यतुंमत्पपि । न स्वेवेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय 
कि चित् ॥*” इति । तदह्ुणवद्वरसम्भवे गुणहीनाय न दातव्येलेवस्परं न तु कन्यतुदशनम- 
दोष इत्यथकम् । तथा हि सति वचनान्तरविरोधः । तथा च काञ्यप-- ““ पितुर्गेहे तु या 
कन्या रजः पद्ये दरसस्करता । अरूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या बृषी स्ता ॥°* ब्रषरी 

धमौनधिकारिणी 1 ““ यस्तु तां वरयेत्कन्यां बाह्यणो ज्ञानहुबेः  अश्राद्धेयमपाङन्तेयं तं वि 
दयाद्रुषरीपतिम् ।* कन्यया चाहदतुमतीति निवेदयितभ्यमित्याह नारदः“ कन्या नतु 
सपेश्षेत बान्धवेभ्यो निवेदयेत् । न चेत्परदद्युस्तां मते ते स्युबद्यहभिः समाः॥” इति ! अच्र- 

संवतैः -“ माता चैव पिता चैव ज्येष्टो भ्राता तथेव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दष्टा 
कन्यां रजस्वराम् इति ! अप० ९३. 

† ̂“ दातृणां पित्रादीनामभावे स्वयमेव कन्या गम्यं गमना सवणेमुरछृष्टव्णै वा 

पातित्यादिदोषरहितं वरं भतरं कयत् । एतच्च प्रामजोददैनात् । दृष्टे तु तस्मिन् पित्रादिषु 
सत्स्वपि स्वयमेव कन्या वरं कुयोत् , न पित्रादिज्ासनमपेक्षेत । यदाह बोधायनः-- ““न्रीणि- 

वषौण्युतुमती काङ्क्षत पितृरासनम् । ततश्चतुर्थे वष तु विन्देत सदशं पतिम् ॥ अविद्यमाने 
सदये गुणहीनमपि बजेत् ” । सदशः गुणवान् । यत्त॒विष्णुनोक्तम्--“* ऋतुत्रय- 

मपास्यैव कन्या कुयौर्स्वयं वरम् ।' इति, तद्गुणवद्वरखामे सति दष्टव्यम् । 

तदरामे तु वधेत्रयसुपासनीयम् । अत्र ममुः-“* अरुङ्कार नाऽऽदतीत पिच्यं कन्या स्वयंवरा । 

मातृकं आातृदन्तं वा स्तेयं स्याद्यदि तं हरेत्" वरं प्रति स एवा ऽऽह -- “° पित्रे न दचाच्छुल्कं 
तु कन्याद्धतुमतीं हरन् । स॒ हि स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्” ॥ ल्क मूल्यम् |” 
अप० ९३. 
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+सक्रदेव कन्या प्रदीयत इति रास्वनियमः, अतस्तं द्वा अपहरन 

चोरवहन्डयः | 

एवं सवत्र प्रतिषेषे प्राप्त अपवादरमाह-- 
[९ १० "स, अ र, 

दृत्तामपि हरेतपुवाच्छरेयांश्चदर आन्रजत् ॥ ६५ ॥ 

यदि प्रव॑स्माद्रात् श्रेयान् विद्याभिजनादयतिङाययुक्तो वर॒ आगच्छति, 
रव॑स्य च पातकयोगो दुवृत्ततवं वा, तदा दत्तामपि हरेत् । एतच्च सप्तमपदात 
प्राक् द्रष्टव्यम् ॥ ६५ | 

क 9 ह, $ 

अनाख्याय दददोषं दण्ड्यं उत्तमसाहसम् । 
(५ त्यजन्दण्ड्य धि % 

अदुष्टं त॒ त्यजन्दण्ड्यो दृषयस्तु खषा शातम् ॥ ६६ ॥ 
0 जान म = क" "~ ~~~ ---*-~----------+ 

€ ^^ पिवादिना कन्या सकरेदेव देया तां दत्वा अपहरन् वक्ष्यमाणेन कन्यास्तेयदण्डेन 

युज्यते 1 यस्मे वाचा दन्ता ततोऽन्यशचत्पश्स्ततरो भ्यते ततस्तस्मै देया न पूैस्मे 1 अव 
गौतमः“ “प्रतिश्रुव्याधमेसयुक्ताय न देयात् । "` इति । नारदः--““खीपुंसयोश्चसम्बन्धाद्धरणं 

म्राग्विधीयते । वरणाद्वुहणं पाणेः सम्बन्धोऽयं विलक्षणः” ॥ वरणं पाणिग्रहणमुपभोगश्चेति 
विविधः सम्बन्धः । ““ तयोरनियतं प्रोक्तं वरणादोषदशेनात् । पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं 
दारलक्षणम् ॥ तेषां निष्ठा तु विद्द्धिविज्ञया सप्तमे पदे।' अस्याथेः तयोः कन्यावरयोरनि- 
यतमनियमः । बृताऽपि न पररेणीयते वाग्दत्ताऽपि न प्रदीयत इष्येवं रूपः, तस्य कारं कारणं 

च वक्तुमुक्त--वरणादोषदशेनादिति । वरणादूध्वं कन्यावरयोरन्योन्यदोषदनार्दनियमो 
भवतति । वरणादिति सावधारणं वचनम् । वरणादेवोध्वं न विवाह्दित्यथः । अव हेतुः- 
पाणिग्रहणिका मन्वा इति । तेमेन्त्ररस्पादितभायौस्वरूपसंस्कारायाः परित्यागो न युक्त 
इति । तथा--““ प्रतिगृह्य तु यः: कन्यां वरो देशान्तरं बेत् । ब्रीवृतून्तसमतिक्रम्य कन्याऽन्यं 
वरयेद्ठरं ॥ कालायन: वरयित्वा तु यः कश्चित्प्मणद्येप्पुरूषो यदा । रक्तागमां खीनती 

त्य कन्याऽन्यं वरयेद्वरस् ॥” वाग्दत्ताविषयमेतद्वाक्यद्रम् । रक्तागमः रजोदशैनम् । 
९८ प्रदाय शयुल्कं गच्छेः कन्यायाः खीधनं तथा । धायौ सा वषमेकं तु देयाऽन्यस्मो 
विधानतः; ॥' एतदपि प्राग्विवाहा इष्टव्यम् । वसिष्ट.--“ अद्धिवौचा च दत्ताया श्रियेता- 
इ<दौ वरो यदि। न च मन्त्रोपनीतास्य्छुमारी पितुरेव सा ॥" इति । न च मन्तोपनीता 
मन्त्रवता विवाहक्मेणा उपनीता प्राप्ता संस्छेता न॒ भवतीलथेः । कालायन: ̂  पूरव 
दत्ता तु या कन्या अन्येनोढा यदा भवेत् । संस्छृताऽपि प्रदेया स्या्यस्मेपूर् प्रतिश्चता॥°> चे- 
दुणवत्तर इति शेषः” इति । अप० ९४-९५. 

न र त शा त 1 1 शा 1 

१ कं ग. अपहरन् कन्यां चोर 1 २ ख. दण्ड । 
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यः पुनश्क्षग्रह्मि *दोपमनास्याय कन्यां प्रयच्छति असावुत्तमसाहस 

डण्डवः | उत्तमसाहस ` वक्ष्यत । {अदुष्टं तु प्रतिगृह्य त्यजन्युत्तमसाहसमव 

दण्डयः । यः {पुनर्विवाहास्प्रागिव द्रेपादिना असद्भिः दोषेदीधरोगा्ोभेः कन्यां- 
५ 

दृषयति स पणानां । वक्ष्यमाणख्क्षगानां रातं दण्ड्यः ॥ ६६ ॥ 

८५ 

७५ 

अनन्यपूर्विकामित्यवानन्यपूर्ौ परिणयोक्ता, ¶ततरान्यपू्वा कीदशीवयाह-- 
भ + 

अक्षता च क्षता चेव पुनभू: संस्कृता पुनः । 

स्वैरिणी या पति हिता सवर्णकामतः श्रयेत् ॥ ६७ ॥ 

५ ५ व्याध्युयहतापरिणीता यदयक्षतयोनिः स्यात्परिव्यक्तव्या ॥'* क्षतयोनिस्तु भतेन्या 

पोषणीयैव । यत्तु नारदेनोक्तं --- “यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्यकुयौन्नपो 

दण्ड पूर्वसाहसचोदितम् ॥ इति, एतत्यागानेभित्तदोषन्यतिरिक्तविषयम् । पणशतद्रयं 

सक्तलयाधेकं पू्व॑साहसः अव मनुः--* विधिवत्परिगह्यापि यजेत्कन्यामनिन्दिताम् । व्याधितां 

विप्रदुष्टां च च्छयनाचोपपादितान् ॥” विविधं रक्षण च दुष्टां विग्रदु्टाम् 1 वरत्यागहेतून्दो- 

ानाह नारदः” उन्मत्तः पतितः बो दुसेगस्स्यक्तबान्धवः । कन्या दोषौ च योपूर्व 

वेषदोपगणो वरे ॥ ° दीधैकुस्सितरोगिव्वग्यङ्गता च पूर्वदोषो ॥" इतिं । अप० ९५-९६. 

† “ सार्छाति पणसाहसरोदण्ड उत्तमसाहसः; । तदर्धं मध्यमः प्रोक्त स्तदधमधम 

स्छतः ॥*‡ इत्याचाराध्ययि ३६६ शछो° मूले । 

† “अदुष्टं त्यागदोषरहितां स्यजन्युत्तमसाहसं वरो दण्ड्यः । अत्र नारदः“ प्रति, 

गृह्य तु य: कन्यामदुष्टायुत्सुजेन्नरः । विनेयः सोऽन्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्हेत् ॥ ` 

विनेयः दण्ड्यः इति } अप० ९६. 

८ अङ्ास्तेयं कन्येति मिथ्याऽवदन् पणशतं दण्ड्यः । यत्तु विष्णुनोक्तम्--“अदुष्ट 

दुष्टमिति ब्ुवन्युत्तमसाहसं दण्ड्यः ” इति तद्परिणेयत्वापादकदोषाभिघधानविषयम् ` इति 

अपण ९६. 

| ̂‹ आचाराध्याये ३६५ श्छ. द्रष्टव्यम् । 
ध ; ५ पुनभ्रुलक्षणमाह--““ अश्चता चेति । या कृतविवाहा सती क्षतयोनिरक्षतयो 

निवी कौमारेण भ्रौ भन्रैन्तरेण वा यथावेधे पुनर्द्यते सा पुनभूः । यथाऽऽहमनुः-- 

० सा चेदश्चतयोतिःस्याद्वतम्रत्यागताऽपि वा । पौनर्भवेन भत्रौ सा पुनः संस्कारमहंति॥'" 

अस्याथैः--छ्ीवपतितोन्मन्तादिपरिणीतेषु जीवस्सु अदु्टे वा भतेरि खते यमन्यं पतिं 

विन्दते स पौनभेवो भती 1 तेन युनेवैवाहिकविधिसंस्कृता पुन भूः । यद्वा छेव्यादि दोषर- 

हितं पोषणादिसम्थं कौमारं पतिसु्खञ्य अन्यैः सह सुरतमाचय पुनः पूर्वमेव पति परि 
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अन्यपूर्वां द्विविधा पुनभूः स्वैरिणी चेति । पुनभूरपि द्विविधा क्षता 

चाक्षता च । तव क्षता सस्काराव्परगेव पुरुषसबन्धदूषिता । अक्षता पुनः 

सस्कारदूषिता । या* पुनः कौमारे पतिं त्यक्वा कामतः सव्णमाश्रयति सा 
†स्वैरिणीति ॥ ६७ ॥ 

एव सवेप्रकरेणन्यपूवपयुदास प्राप्त विरेषमाद-- 

अपुत्रां गुधव॒ज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 

सापिण्डो वा सगोतो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात् ॥ ६८ ॥ 

आ गभसभवाद्वच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् । 

अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥ ६९ ॥ 
(सा क. {अपुत्रामङ्च्छपुल्नां पिवरादोभेः पुत्वाथमनुज्ञातो देवरो मुः कर्नायान् भ्राता सपि- 

ण्डा वा उक्तठक्षणः सगोत्रो वा, एतेषां परवंस्यप्रवस्याभावे परः परः धृता- 
म्यक्तसवीज्गः, ऋतोवव वक्ष्यमाणक्षणे इयद्रच्छेत् आ गर्मोत्त्तेः । ऊर्वं पुनगं 

गृह्णाति सा गतप्रत्यागता क्षतयोनिश्च, स च भतौ पनभवः | पुनभूष्रैयस्याचास्य स्वरूपं 

वसिष्ठ आदह--“ पुनभ्रय कौमारं पतिसुल्सृञ्यान्यैः सह चरित्वा पुनस्तस्यैव छटुम्नमावि- 

शति सा पुनभू भवति । या वा छ्ीबं पीतितसुन्मत्तं भतौरसुत्सृ्यान्यं पति विन्दते । 

सते वा सा पुनभूभवति॥” इति । तस्मात्पुनः संस्कृतत्वं पुनभूटक्षणम् ` इति अप० ९६. 

# ८ या पति परिल्यञ्य सवणशमन्यं रागतो विवाह विनैवोपभोगाय आश्रयेम् सा 
सवरिणी । स्वैरिणीम्रहणं तदरेलक्षण्येन पुनभू्ञानाय । तज्जान च पौनभवस्य भतः पुत्रस्य च 

ज्तापनार्थम् ॥` इति ! अप० ९&-९७. 

† व्यवहाराध्याये ५१ शो. व्या. २९१ शो. व्या. सख्ीसाहसप्रकरणे प्रायश्चित्ताध्याये 

३६५ श्छोके चायं विस्तरेण संक्षेपण च प्रहिपादितोऽशेद्रष्टव्यः । 

{ “८ शते जीवति बा पल्य ग्ौधानाक्षमे सियमनपत्यां पुत्रकामां तदुस्पत्तियोग्यां 
गुरुभिः परजोत्पत्यथमनुक्ञातः भव; ज्येष्ठ; कनिष्ठो वा राता तदखाभे तत्सपिण्ड; सगोत्रो 

बा तामलयक्त ( मभ्यक्त ) साङ्ग; तुकारे गच्छेत् ” इति अप० ९७, 



विवाहप्रकरणम् | समिताक्षरा ४७ 

च्छन् अन्येन वा प्रकरेण पतितो भवति ! अनेन विधिनेोत्पनः पूवपरिणेतुः क्षि- 
त्रजः पुत्रो भवति । एतच्च बाग्दत्ताेषयमित्याचायाः “यस्या म्रियेत कन्याया वाचा 

सव्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥| इति मनुस्म- 

रणात् || ६८ ॥ ६९, ॥ 

व्यभिचारिणी प्रन्याह-- 

हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । 
$ लासयेह् ५ न 

परिभूतामधः राय्यां कसयेह-यभिचारिणमि ॥ ७० ॥ 

या व्यभिचरति तां † हृताधिकारां भृव्यभरणायधिकाररहितां मडिनां अज्ञ- 
नाम्यज्ञनश्चख्रवस्त्राभरणसान्यां पिण्डमात्रोपजीविनीं प्राणयातामात्रभोजनां, धिक्का- 

रादिभिः परिभूतां, भूतट्शायिनीं, स्ववेद्मन्येव वासयेत् › वैराग्यजननार्थ न पुनः 

दुद्रव्थेम् «“‹ यलुंसः परदारेषु तचैनां चारयेदूतम् ॥ इति परथक्प्रायशि- 

तोपदेदात्॥ ७० ॥ 

† तस्या अल्पग्रायधित्ताथमथवादमाद-- 

\सोमः शोच ददावासां गन्धवैश्च शमां गिरम् | 

पावकः। सर्वमेध्यत्वं मेध्या वे योषितो द्यतः; ॥ ७१ ॥ 
~~~ ~~~ --~---~- [1 

* ८ व्यभिचारिणी प्रति यत्कार्यं तदाह - हृतेति । 

+ « धने च ध्म च निरस्तेश्व्या मलिनशरीरवसखां देहधारणसमाथौन्नसात्रोपजीवि- 

नीमवज्ञातां क्षितिशायिनी च कृत्वा व्यभिचारिणीं गुहेकदेशे वासयोत् । अत्र मनुः--“°विग्र- 
दुष्टं चखियं भता निरुन्ध्यादेकवेङ्मनि । यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्व्रतम् ॥”* इति 
नारदः - ° व्यभिचारे खियामोण्ड्यमधः शयनमेव च ॥ कृतप्रायश्ित्ता तु संव्यवहायी 
भवति । “‹ कृतनिणैजनां चेव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ̀ ” इति मनुवचनात् इति अप० ९८. 

~+ खीप्रशंसामाह इत्यपरारकेऽवतरणिका. 

६ ““ सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वौ विविद उत्तरः । तर्तीयो अष्ट पतिस्तुरीयस्ते 

मनुष्यजाः ॥'" चग्वेदे-- अ. ८. अ. ३. व. २७. ऋ. <. 

|° पावकः सवैयज्ञाहैत्वम् । अतो हि ता मेध्याः यज्ञाहोः योषितः इति। अप० ९८. 
~न [1 

१म्० ९. ६९. २ म ११. १७६ 
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परिणयनादपूवै सेमगन्धवेवह्यः स््ीभुक्त्वा यथाक्रमं तासां रौचमधुरव- 

चनसवमेध्यत्वानि दत्तवन्तः । तस्मात्घ्रियः सवत्र स्पदौनािज्गनादिषु मेध्याः डुद्ाः 
स्मृताः ॥ ७१ ॥ 

न च तस्यास्ति दोषो नास्तीत्याशङ्कनीयमित्याह-- 

६ ठ्यभि टतौ शु गर्भे ् धीयते 

व्यमिचारादतो शदिर्गभे "व्यामो विधीयते | 
3 = स श = 

गभमतुवधादां च तथा महति पातके ॥ ७२ ॥ 

अग्रकारितान्मनोव्याभिचारात् पुरुषान्तरसंभोगसंकल्पात् यदपुण्यं तस्य ऋतौ 

रजोदरेने दुद्िः । शूद्रकृते तु गर्भ त्यागः । “ ब्राह्णक्षत्रियविशां भायौः श्द्रेण 
संगताः। अप्रजाता वि्ुद्धयन्ति प्रायाश्चत्तेन नेतराः” इति स्मरणात्। तथा गर्भवघे 
भतेवघे महापातके च, ब्रह्महत्यादौ आदिग्रहणाच्छष्यादिगमने च त्यागः । ̂ “ चत- 

खस्तु परित्याज्याः रिष्यगा ‡ गुरुगा च या । पतिघ्री च विषेण जुज्ञितोपगता 

* %£ व्यभिचारे सत्यासां रजोदरोने छद्विभवति । एतच मानसे व्यभिचारे । यथा- 
ऽऽह ॒ मनुः-- ^“ रजसा खी मनोदुष्टा" इति । ततश्च रजोदद्यनास्रागसंव्यवहायौ, संन्यव- 
हाराय प्रायधित्त कारयितव्या । यदाह वसिष्टः“ मनसा भररभिचारे यावकं 
क्षीरोदनं वा जुञ्जानाऽधः शयीत । ऊध्वं त्रिरात्रादम्सु निमञ्मा गायच्या अष्टदातेन दिराभि- 
जयात् । पूताभवतीति विज्ञायते" इति” अप० ९५. 

† ^“ मलौ बन्धुभिश्वासां त्यागः कायैः । च कारः शाखान्तरोक्तत्यागहेतुसंग्रहाथैः | 
अत्र मनुः--“ ऋतुस्नाताऽथ या नारी मतौरं नोपगच्छति । तां भआममध्ये विख्याप्य 
भ्रूणघ्नीं तु विवासयेत् ”? | 

{ ̂̂ शक्िष्योऽन्र भत्रहिष्वः | गुरूः पिता । जङ्गितः पतितः प्रतिरोमजो वा]... ...: 
अथवाऽयमथेः व्यभिचारे सति यदि रजोदश्ञेनात्मकच्छतुप्रवृत्या गर्भाभावनिश्वये उद्धिः 
छष्डिहेतुमरार्याश्चत्तक्रिया कायौ । गभे तु व्यभिचारनिमित्ते व्यभिचारिण्यास्त्याग एव न 
म्रायश्चितम् । न केवर तस्मिन् गभे । किं तु स्वकीयस्य यथाकथञ्चिदुपात्तस्य गर्भ॑स्य 
खभवृश्च वधे यागो न प्रायश्चित्तम् । महापातके तु त्वागोऽभिहितो विशेष हीत । महा- 

पातकेषु खीपुरुषसाधारणेषु सत्सु संभोगसंस्पशंसंभाषणसहाधिकारावेषयस्त्यागः कार्य; न 
पुनयहान्निवौसनरूपः यदाह मनुः ^° एतमेव विधि कुर्या्ोपित्सु पतितास्वपि । वखान्न- 
मासां देय तु वसेयुस्तु गृहान्तिके "` इति | अप० ९९. 

णी ~ 

१ अप० व्यभिचार करतौ । 
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या || इति वलिष्ठ॑स्मरणात् | जुङ्गितिः प्रतिरखोमजश्वमेकारादिः । त्यागश्वो- 
पमोगघर्मेकायेयोः न तु निष्कासनं गृहात्तस्याः । “° निरुन्ध्यदेकवेद्मानि ? इति 

नियमात् | ७२ ॥ 

*द्विरताीयपरिणयन हेतुमाह - 

सुरापी व्याधिता धूतो वन्ध्याथेच्न्यप्रियवदा। 

स्त्रपरमूश्चाधिवेत्तन्या पुरुषटेषिणी तथा ॥ ७३ ॥ 

सुरां पिवतीति । सुरापी श्द्राऽपि । ““ प्रतव्यधं शारीरस्य यस्य भाया सुरां 
पिवत् इति सामान्येन प्रतिषेधात् । व्याधिता दीधरोगम्रस्ता । धूतो विसंवादिनी । 
वन्ध्या निष्फटा । अथघ्नी अथनाशिनी । अप्रियेवदा निष्टुरमाषिणी । च्रीप्रसूः 
स्रीजननी । पुरुषद्रेषिणी सवेत्राहितकारिणी । अधिवेत्तव्येति प्रत्येकमभिसंबध्यते । 

अधिवेदनं भायोन्तरपरिग्रहः ॥ ७२ ॥ 

किंच -- 

अधिविन्ना तु `भतेव्या महदेनोऽन्यथा भवेत् । 
यत्राऽऽनुक्रुल्यं दम्पत्योस्रिवम॑स्तत्र वधते ॥ ७४ ॥ 

कमा प "+ 

‰ ५ अधिवेदनीया आह--सुरापीति। अप० ९९. 

† ̂ सुराषीप्रश्रतयोऽधिवेदनीयाः । एवेविधासु भायौसु भायोन्तरं कतेव्यमिति 

यावत् । सुरापी मद्यपी । सुराडाब्देनात्र मदं प्रतिपाद्यते न सुरा । तत्पानं हि महापातकत्वा- 

त्यागस्यव हेतुः स्यात् नाधिवेदनमात्रस्य । अत एव मनुः--* मद्यपाऽसयदृत्ता च भरति- 
कूरा च या भवेत् । व्याधिता चाधिवेत्तव्या हिंखरथघ्ली च सवेदा ॥ 1. एतासु वि्मा- 
नास्वपि भायीन्तरं परिणियमित्यथेः। अचर मनुः--““ वन्ध्याऽष्टमे ऽधिवेत्तव्या दशमे तु खत- 

प्रजा । एकादशे खीजननी सद्यस्त्वभ्रियवादिनी ॥ ? तथा “या रोगेणी स्यात्त हिता सस्पन्ना 

चेव शीरुतः । साऽनुज्ञाऽप्याधिवेत्तव्या नावज्ञेया कथञ्चन॥ ” ।.. - ““व्याधितां खीप्रजां वन्ध्या- 

सुन्मन्तां विगतार्ववाम् 1 अदुष्टां रभते त्यक्तु तीथेतो न तु धमतः” । तीथं योनि; “ एतच्चा- 

कामविषयम् । ̀  इति अप० ९९ । 

† ५ स्वगृहे पितृग्रहे वा वसन्तीति शेषः । इति अप० १०१ । 
न न ००००० 

१ ख. न्यास. अस्य शोकस्यवसिष्ठस्मृतौ (अ. २१ शो १०) पठितत्वात्सत्यमेवायं प्रमादः. 

¢ 
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साऽधिविनना पूववदेव दानमानसत्कारेभतंव्या। अन्यथाऽभरणे महदपुष्यं वक्ष्य 

माणो दण्डश्च | न च भरणे माति केवलांपुण्यपरिहारः । यतः यत्रे दम्प्योरानु- 
८ {~ 

कूल्यं चित्तैक्यं तत्र धमाथेकामानां प्रतिदिनमभब्राद्धेः || ७४ ॥ 

स्ियं प्रत्याह- 

(. ॐ भ, गच्छ ̂ 

मृते जीवति `वा पत्यो या नाऽन्यसुपगच्छति । 
सेह कीतिमवाप्नोति मोदते चोमया सह् ॥ ७५ ॥ 

भतरि जनिति मृते वा या चापल्यादन्यं पुरुषं नेवोपगच्छति सेह रोके 
त्रिपुटं कीर्तिमवाप्नोति । उमया च सह क्रीडते ` पुण्यप्रभावात् | ७५ | 

अपिवेदनकारणाभावे आधिवेत्तार प्रत्याह 

आज्ञासपादिनीं दक्षां वीरस् भियवादिनीम्। 

यजन्दाप्यस्तृतीयांदामद्रव्यो भरणं खियाः ॥ ७६ ॥ 
(~ (^, आज्ञासपादिनीमादेरासंपादिनीम् । दक्षां शीघ्रकारिणीम् । वीरसूं पुत्लवतीम् । 

प्रियवादिनी मधुरभाषिणी यस्त्यजात्ते अधिविन्दाति स राज्ञा स्वधन्यँ तृतीयां 
{दाप्य : | निधनस्तु भरणे प्रासाच्छादनादि दाप्यः ॥ ७६ ॥ 

खीधमानाद् -- 

{खीभिभेतैवचः कायैमेष ध्मः परः सिया । 

# ^“ वाशब्दः समुचये । अत्िरोहितमन्यत् । निलयस्यापि पल्यव्यभिचारस्याऽऽनुष- 
्गिकं फरूमेतदुच्यते । पतिरपि मायौ न व्यभिचरेदितिसनुराह--“‹ अन्योन्यस्यान्यभिचारो 
भवेदामरणान्तिकः । एष धमः समासेन जेयः खीदुसयोः परः ॥” इति । उभयोरव्याभिचार- 
विधिर्मिलयः । तदतिक्रमे प्रायशित्तस्मरणात् *' इति अप० ३०१। 

{ “° तृतीयां शं तस्ये दाप्यः 1....1 खिया इत्ति चतुध्यंे षष्टी" इति । अप० १०२। 

् « मायौभिः मवैवचसोऽथेः कार्यैः । तत्करणं टष्ट्रथोजनायोपयोगितां साधयति, 
क ह ७ स्वयं धर्मैश्च भवति । न चान्यः खरीधसेस्तुल्यो ऽयम् । येन तै्विंकल्पेत । किं तु ततः उत्छरष्टः । 

१ ख. केवरुमपुप्य । २ ख. क. कीडति । 
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आ शदः सम्रवीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥ ७७ ॥ 

स््रीभेः सदा भतृवचनं काय यस्मादयमेव स्रियाः उका धमः स्त्राणां 
स्रगहेतुत्वात्। यदा तु महापातकदृपितस्तदा आ छद्धः संप्रतीक्ष्यः »न तत्पारतन्तथम्। 
उत्तरकाट तु प्रवैवदव तत्पारतन्त्रयम् | ७७ | 

माखीयदारसमग्रहस्य फटमाद-- 

।छोकानन्त्य' दिवः भ्राप्तिः प॒त्रपौत्रपरपौल्रकेः। 

यस्मात्तस्मात्छियः सेव्याः कतन्याश्च स॒रक्निताः ॥ ७८ ॥ 
क ० च ^ + (^ 

तेन एतदनुरेधेनैव अन्यधरमैकरणम्। अत एव तद्धिरोधिनो.ऽघमोन्निषेधति मनुः -““ नास्ति- 

खीणां प्रथग्यक्लो न बतं नाप्युपोेतम्। पतिं शुश्रूषते यत्तु तेन स्वभ मर्हायते॥ ' इति। मतैञ्यश्रू- 

पणनाचिसद्रं बतादि पत्यनुक्तया कार्यम् । यदाह शङ्कः--*“ कामं भतैरयुक्षया चतोपवा- 

सादीनामारम्भः इति । एतदप्रौषित भवैकाविषयम् । यतः प्रेितभवृकां विष्णुधर्मषु 
सख्ियमधिक्रल्य ““ भतैर्येवं ग्रवसिते यक्तव्या पतिता शुमा । ऊर्वीताराधनं नारी उपवासादना 

हरेः ॥*` इति श्चत्यादि र्यते । शुभाऽस्खर्तिचरित्र `` इति अप० १०२ । 

# ० महापातकयुक्तो न छुश्रष्य इत्यथः । एतच्च विवाहोत्तरं भचछैः पातिलये सति दष्ट 
व्यम् । विवाहाप्पूवै पतितेन ऊढाऽपि न भाय । शाखरीयोद्राहाभाचाव्?' इतति अप० १०२ 

1“ छोकश्चाऽऽनन्त्यं च दयौग्चेति समाहारे दरन्द्रः । ततः यष्ट येकवचनम् । तच रोकप्रा- 

प्ट्यानन्तप्रास्पिद्यम्रत्पयो यथासंख्यं पुत््रपौत््प्रपौत्त्रकेभैवन्ति । यस्मादेवं तस्मास्पुत्त्ादिहेतचः 

खियः सेव्याः ऋतुकारे, कतेव्याश्च सुरक्षिताः! व्याभिचारपरिहाराय रक्चाविधानाच गमयति 

व्यभिचारोत्यन्नेनेतत्फरुं जन्यत इति । तथा च श्रुतिः--“ अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतमा वः 
क्षत्रे परे बाजान्यवप्सुः। जनयितुः पुत्त्र भवति साम्पराये मोघं वेत्ता कुरूते तन्तु मेतम् ” 

इति । दयशब्दश्चाच्र सूर्थरोके वर्तेते । तथा च मनुः“ पुत्त्रेण रोकाञ्जयति पौत्वेणा- 

ऽऽनन्त्य मदनुते । अथ पुस््रस्यपौल्ेण बध्नस्या.ऽऽसोति विष्टपम् ॥” बध्नः सूयैः। पितरं भरति 
विवाहितायाः पुस्त्रोस्पत्तेः तच्पितृपितामहगाभि खरखुमिदं, श्राद्धस्येव युत्वं प्रति विहितस्य 

पितादितृक्षिःः इति अप० १०३ । 

^“ मोक्षो बह्यज्स्येव गृहस्थस्य न सर्वस्येलभिम्रायेणोत्त--न्रैवर्म इति । इति 
अपण १०१ 

मिनिम 1 

१ अप ०, छोकानन्त्यदिवः । 
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खोके आनन्त्यं वंरास्याविच्छेदः छोकानन्यं, दिवः प्राप्तिश्च, दारसंग्रहस्य 
प्रयोजनम् । कथामयाह पुत्रपौत्रप्रपौत्रकेः टोकानन्यमञनिहोत्रादिभिश्च स्वगप्राप्ति 
सित्न्वयः । यस्मात्स्नीभ्य एवं एतदयं भवाति तस्मात् सरियः सेव्याःउपमेोग्याः प्रजाथेम् , 
रक्षित्याश्च घमोथम् । तथा चाऽऽपस्तम्बेन धरमग्रजासंपाततेः प्रयोजनं दारसंग्र- 
हस्योक्तं “* धर्मप्रजासंपनेषु दारेषु नान्यां कुर्वीत ” इति वदता । रतिफटं तु 
छोकिकमेव ॥ ७८ ॥ 

रपुत््रोपच्य्थं खियः सेव्या इत्यु; ततर विरेषमाह- 

षोडरावुनिशाः स्रीणां तस्मिन्युग्मास्चु संविरोत्! । 

{ बह्यचार्यैव पवाण्याद्यार्चतसखश्च वजयेत् ॥ ७९ ॥ 
म ० न नण क न = ~ ~ ता ता ज मा् भमन. ०८ 

+एव पुरत्रस्य श्रेयस्करत्वेऽभिहिते तजननोपायमाह - षोडशातैरिति इति अप० १०३ 

¶ ̂“ संविज्ञेत् पुस्तं जनयितुम् । ““ लक्षण्यं जनयेत्सुतम् `" इति वाक्थश्चेषात् । तथा च 

मनुः--““ युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुम्मासु रालिषु । तस्माचुग्मासु पुत्वाथी सविोदाते- 
वे खियम् ॥' इति । इति अप० १०३. 

` “ जद्यचार्येव मेथुनविसुख एव पर्वणि पञ्चदीदये भवेत् । ““ ऋतुकाराभिगामी 
स्यात्" « यथाकामी भवेद्रापि '` इति प्रसक्ते स्स्युपगमने पवेपयुदासोऽयम् । ^“ बह्यचार्येव 

पर्वणि" इति पवैग्रहणं तिथ्यन्तराणि राखान्तरपयदस्तानि संगृह्णाति । तत मनुः--“अमा- 
वास्यामष्टमीं च पैणमासीं चतुदैशीम् । बरह्मचारी भवेित्यमप्यृतौ स्नातको द्िजः॥ । अन्न 

असावास्यादाब्दसाहचचयौचलुद्दयष्टमी शब्दो सितासितपक्षयोश्वतुरदैरयष्म्यावाहतुर्न तु ऋतो । 
अपिशब्दादनरृतावप्येतास्तिथयो वज्यौः । तथा तोराद्याश्वतस््रो रालीवेजेयेत् । तथा च मनुः 

--“‹ तासामाद्याश्चतखस्तु निन्दितैकादशी तथा । त्रयोदशी च हेषा: स्युः प्रशस्ता ददा 

रावयः ॥” एकादश्षीवयोदर्यौ चतोन॒पश्चस्य । अत्र शाङ्कखिखितो--“ न दिवा मेथुनं 

ब्रजेव्डधीबा अस्पवीर्याश्च दिवा प्रसूयन्ते ऽद्पायुषश्च तस्मादेतत्परिवजैयेत् ` इति अनृतानप्ये 

तत् । यदाहा ऽऽपस्तम्बः “ गृहमेधिनो नतम् अहन्यसंवेशानम् । नाष्टमीचतुदशीप्चदशीषु- 

स्ियसुपेयात् । न श्राद्धे भुत्का, न दत्वा? नोपनिमन्तितः श्रद्धे, न ती; न दीक्षितश्च । नं 

देवायतनद्मशानशयूल्याल्येषु, न वृक्षमूरेषु, न दिवा, न सन्ध्ययोनेमखिनां न मलिनो 

नाभ्यक्तां, नाभ्यक्तो, न रोगातौ, न रोगार्तो, न हीनाङ्गीं तथेव च वयोधिकाम् । नोपेया- 

दरभिणीं नारीं दीधैमायु्जिजीविषुः"' । बतं प्रायधित्तम् । गभिण्यासिच्छन्तयां न दोषः तथा 
॥ क ता 

१ ख. ग. रोकानन्तयं वंशस्याविच्छेदः दिवः । २ ख. एवेति नास्ति । 
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चरीणां गभघारणयोग्यावस्थोपरक्षितः कारः ऋतुः } स च रजोदशनदि- 

वसादारभ्य षोडराहोरात्रस्तस्मिन् ऋतो युग्मासु र त्रिपु, रत्रिग्रहणाहिवसप्रतिषेधः, 

संविशेत् गच्छेतपुत्राथम् । युग्मासु इति बहुवचनं समुच्या्थं अतश्वैकस्मिन्नपि 

ऋतो अगप्रतिषिद्धास॒ युग्मासु सवासु रात्रिषु गच्छेत् । एवं गच्छन््रहमचार्येव भवति । 

अतो यत्र ब्रह्मचर्य श्राद्धादौ चोदितं तत्र गच्छतोऽपि न ब्रहमचयस्छरनदोषोऽस्ति 

कि च पर्वाण्यार्याश्चतछस्तु वजयेत् । पर्वाणीति बहुवचनादायथावगमादष्टमीचतुद- 

सयो्रहणम् । यथाऽऽह मनुँ; '--““ अमावास्यामष्टमीं च पौणेमासी चतुर्दशीम् । 
ब्र्मचारीमवेनित्यमप्युते स्नातकोद्विजः ||” इति । अतोऽमावास्या्दानि रजोददनादारम्य 

चतस्रो रात्रीश्च वजयेत् ॥ ७९ ॥ 

किच - 

एवं गच्छन् लियं क्षामां मघां मूं च वजयेत् । 

"सुस्थ इदो सढरतपुत्रं लक्षण्यं जनयेतपुमान् ॥ ८० ॥ 
एवसुक्तेन प्रकारेण लियं गच्छन् क्षामां गच्छेत् । क्षामता च तस्मिन्काटे 

रजस्वखन्रतेनैव भवति । अथ चेर भवति तदा कतव्या क्षामता पुत््रोत्च्य्थ 

अस्पाऽस्निग्धभोजनादिना । ‹ पुमान्पुसोऽधिके सुकरे घ्री भवत्यधेके शियः इति 

वचनात् । यदा युग्मायामपि रात्रौ शोणिताधिक्यं तदा चयैव भवति पुरुषाकृतिः । 

अयुगमायामपि शुक्राधिक्ये पुमानेव भवति ख्याङतिः । कारस्य निमित्तत्वात् । 

लुक्ररोणितयेश्वोपादानकारणवेन प्राबल्यात् । तस्मास्षामा कतव्या । मघामूर- 

नक्षत्रे वजयेत् । चन्द्रे चैकादरादिद्युभस्थानगते चकारा्युनक्षत्रे शुभयोगलम्नादि- 

संपत्तौ सक्रदेकस्यां रात्रो न दिचखिवा । ततो रक्षणेयुक्तं पुत्रं जनयति । पुमान- 

प्रतिहतपंस्वः ॥ ८० ॥ 

च वसिष्टः---“अपि च कारके भ्रवचने विज्ञायते, अपि नः शो विजानष्पमाण। पतिभिः सह 

रायतामिति खीणामिन्द्रदत्तो वरः इति । अप० १०४. 

* «* चन्द्रसोस्थियेन च ज्योतिः शेख उक्तं पुत्वजन्मप्रद तत्कारीनं अहसंश्थानं 

ख्श्ष्यते ।” इति अप १०५. 
~~~ ^ "~~ 

१ क. ब्रह्मचर्यादौस्खकन । २ क. धाश्वतसश्चवजे ' ग. पवौण्याद्याश्चवजं । २.४. १२८५ 

४ क, अथ तेननभ । ५ ख. अल्पस्निग्ध । 
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एवमता नियमयुत्क्वेदानामरतौ नियममाह- 

यथाकामी भवेदपि स्रीणां वरमवस्मरन् । 

स्वदारनिरतर्चैव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मरताः ॥ ८१ ॥ 

भायोया इच्छानतिक्रमेण म्रवर्तिरस्यास्तीति यथाकाम भवेत् । वाराब्दा 

नियमान्तरपरिप्रहथः न प्रवोनियमनिवृच्यथेः । च्रीणां वरमिन्दरदत्तमनुस्मरन् “* भवं- 
तीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्” इति । यथा ^* ता अन्रुवन् वर वृणीमहा ऋवियात् 
प्रजां विन्दामहै काममा विजनितोः सभवामेति तस्माद्यवियात् स्रिय: प्रजां विन्दन्ते 

काममा विजनितोः सभवन्ति वर वतै ह्यौसाम् ” इति । अपि च स्वदारेषर्वं नितरां 
निरतः तन्मनस्को भवेदियनुषञ्जते । एवकारेण खयन्तरगमन निवतेयाति 

प्राया्चेत्तस्मरणात् । उभयत्रापि दृष्टप्रयोजनमाह् ““ लियो र्ष्या यतः स्मृताः” इति । 
यस्मात्छियो रक्ष्याः स्मृता उक्ताः “ कतंन्याश्च सुरक्षिता ” इति । तच्च सरक्षण 

यथाकामित्वेन सख्रयन्तरागमनेन भवतीति । 

(~ (~ ^ 

अत्राह तस्मिन्युग्मासु सविददिति, किमयं विधिनियमः पारसख्या वा | 

उच्यते| न तावद्विधिः प्राप्ताथत्वात् । नापि परिसंख्या दोषत्रयसमासक्तेः | अतो नियमं 
(~ (7 

प्रतिपेदिरे न्यायाषेदः । कः पुनरेषमिद च्यते । * विधिरलयन्तमप्रात्पौ निममः पाक्षिके 

सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसिद्ख्येते गाीयते॥"' इति । अत्यन्ताप्राप्तप्रापणं वि- 

धिः | यथा ““अग्रिहोत्रं जुहयादष्टकाः कतेव्याः”” इति । पक्षे प्राप्तस्याप्राप्तपक्तान्त- 

रप्रापणं नियमः । यथा ““समे यजेत ” इति । «“* दरोप्रणमासाभ्यां यजेत ” इति 
{अ त 

यागः कर्तव्यतया विहितः । स च देदामन्तरेण कतुमराक्य इत्यथौदेदा; प्राप्तः स 
क 1 --------~ [1 

* ८ एवमगच्छतो ऽपि खीरक्षणसामथ्यं यस्य असौ ऋतावेव गच्छेत् । तस्य च फा 
विशये वसिष्ट आह--* ऋतौ गच्छान्वधिवच् ज॒ह्वन्न बाद्यणर्च्यवते ब्ह्यरोकात् ” इति 
अपण० १०६. 

१ क. परि्रहाय । २ क- भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यादिति इति नास्ति । २क. वा- 

रेवर्तह्यसामिति । ४ ख. ष्वेव निरतः नितरां तन्म । ५ ख. तत्र षरक्षितलं । £ ख. ' उच्यत इत्या- 

दि गायते इतीव्यन्त नास्ति । ग. उच्यते इत्येतदस्ति शोको नास्ति इति पदेम सह । ७ ख. समे देरो- 
यजे | 



व्रिवाहप्रकरणम् 1 समिताक्षरा ५५५५ 

च समो विपम्चेति द्विविधः, यदा यजमानः समे पियक्ष्यते तदा समे यजताति 

वरचनमुदाम्ते स्वास्य प्रामाधत्वात् , यदा तु विपमे देदो यियक्षते “(तदा समे यजेत ”' 

इति स्वार्थ विधत्ते, स्वास्य तदानीमप्राप्तवात् । विषमदेशनिवृत्ति्वार्थिकी, चो- 

दितदेश नैव यागनिष्पत्तेः। अचोदितदेरोपादनिन यथाशाच्र यागोऽनुष्ठित : स्यादिति। 

तथा ^*प्ाड्सुखोऽननानि भुज्जीत'' इति । इदमपि स्मारतमुदाहरण पूर्वेण व्याख्यातम्| 

एकस्यनिकन्नपराप्तस्यान्यतो निवृच्यथेमेकत्र पुनवचनं परिसंख्या । त्यथा--इमामगू- 

म्णन् रदानागृतस्य इत्याभिधानीमादत्ते इत्ययं मन्त्रः स्वसामथ्यादामिधान्या ग- 

भाभिधान्याश्च रदानाया ग्रहणे विनियुक्तः, पुनरश्वाभिधानीमादत्त इत्यनेनाश्वामिधान्यां 

विनियुज्यमानो गदमाभिधान्या निवतते । तथा ““ पञ्च पञ्च नखाभक्ष्ाः "` 

इलयत्र हि यदच्छया वादिषु राशादिपु च भक्षण प्राप्तं पुनः रादादिषु 

श्रूयमाणे स्वादिष्यो निर्वतयति । किं पुनरत्र युक्त । परिसंख्येत्याह तथा 

हि कृतदारसंग्रहस्य सखेच्छ्येवतौँ गमन प्राप्तमिति न विधेरयं विषयः । 

नापि नियमस्य गृह्यस्पृतिविरधात् । एवे हि स्मरन्ति गृह्यकाराः दारसंग्रहा- 

नन्नरं त्रिरात्रं द्रादशरात्र संवत्सरं वा ब्रह्मचारी स्यादिति तत्र द्रादरारा- 

त्रात्संवत्सराद्रा पूर्वमेव ऋतुसंभवे ऋतौ गच्छेदेवेति नियमाद्रद्यचयेस्मस्णे बाध्येत । 

अपि च प्राति भावार्थे वचने विरोषणपरं युक्तम् । प्रप्त चरतो भायोगमनमिच्छयैव, अतो 

यदि च्छेत्ता कऋतावेवोतिवचनव्यक्तिर्यक्ता । किं च नैयमिकापु््रोत्पत्तिविधेरेव ऋतौ 

गमनं नित्यं प्रा्तमेवेति ऋतो गच्छेदेवति नियमोऽनथंकः स्यात् । नियमे चादष्ं 

कल्पनीयम् । कि च । ऋतौ गन्तव्यमेवेति नियमे असन्निीहतस्य व्याध्यादिना 

असम्षस्यानिच्छश्चाराक्योऽथं उपदिष्टः स्यात् । विध्यनुवादविरोधश्च नियमे । तथा हि 

एकः शाब्दः सकृटुच्चरितस्तमेवार्थ पक्षे अनुवदति पक्ष तु विधत्ते चेति । तस्मादता- 

वेव गच्छेन्नान्यत्रेति पर्सिख्यैव युक्ता । तदिदं भारुचिविद्वरूपादयो नानुमन्यन्ते 

यतो नियम एव युक्तः । पक्षे स्वाथविधिस्तभवात् ; अगमन दोषश्रवणाच्च । ̂ "ऋतु- 

स्नातां तु यो मायौ सनिधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र सङयः।'" 

रति । न च विष्यनुवादािरोधः अनुवादाभावाद्िष्यथेत्वाच्च वचनस्य । तत्र हि विध्यनु- 

वाद् विरोधः यत्र वरिधेयावधितया तदेवानुवदितव्यम् ; अप्ताप्ततयाञन्योदेशेन विधातन्यम् 

टक. तितम् चोदि । र ख. ग. दृनिन यथासा यागो नाव्टितः । २ ग- निवे । 
४ ख. ग. गच्छेदततरेवेति । 
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च। यथा “वाजपेयाधिकरणपूरवैपक्षे “वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत! इति वाजपेयर- 
क्षणगुणविघधानावधिवेन यागोनुवेदितन्यः । स एव साराज्यक्षणफखोदेदोन विधात- 

व्यश्चेति न चानुवादेनेह क्यमास्ते । यत्तु नियमेऽवृषठं कस्प्यमिलयक्तं, तत्परिसंख्याया- 

मपि समानम्। अनृतौ गच्छतो दोषकल्पनात्। यत्तु नैयमिकपुत्रोत्पादनविध्याक्षेपेणैव 
तरतो नितव्यगमनप्राततेने नियम इति, तदसत् । स एवायं नैयमिकपुत्रोत्पादनानिधः 

स्यान्मतम् । ^“ एवं गच्छन् च्ियं क्षामां लश्ुण्यं पुत्रं जनयेद् '” इति लवाभेगम- 
नातिर््तः पुत्त्रोत्पादनविधिरिति तन । गमनकरणिकाया भावनाया एव पुत््रोत्पात्तिक- 

मेता प्रदश्यते एवं गच्छन् छक्षण्यं पुत्रं जनयेदिति अनेन यथाभिहोतरं जन् स्वर्ग 
भावयेदिति । न चासंनिहितादेरराक्याथविधिप्रसंगः सनिहितराक्तयोरेवोपदेदात् | 
““कदतुस्नातां तु यो मायौ सनिधौ नोपगच्छति" इति । “यः स्वदारानतुस्नातान्स्स्थः 
सन्नोपगच्छति इति विरोपोपादानान् । अनिच्छानिवृत्तिस्तु नियमाधेधानादेव । न च 
विेषणपरतां । पक्षे मावाथीबिधिसंमवात् । नापि गृहयस्मृतिषिरोधः । संवत्सरासपू- 
वमेव त्रदतुदरोने संविरतो न ब्रहमचयस्वटनदोषं--यथा श्राद्धादिषु । तस्मात्छा- 
धेहानिपराथैकल्पर्नाप्ाप्तताधटशक्षणदोषत्रयवती परिसंख्या न युक्ता । “४ पञ्चपञ्चन- 
खा मक्ष्याः'” इलयत्र यद्यपि रारादिपषुं भक्षणस्य पक्षे प्राप्तर्नियमः रादादिषु, श्वादिषु च 
प्राप्तेः परिसंख्येव्युभयसंमवः । तथाऽपरि नियमपक्षे शदाद्यमक्षणे दोषग्रसंगः श्वादि- 
भक्षणे चादोषग्रसमेन प्रायश्चत्तस्प्रतिविरोध इति परिसिंख्यैवाऽऽश्रिता । एतेन सायं- 

प्रातद्विजातीनामरानं श्रुतिनोदितमिव्यत्रापि नियमो भ्याख्यातः । «नान्तरा भोजनं 
कुयात् ̀  इति च पुनरुक्तं स्यात्परिसंख्यायाम् । एवे च नियमे सति ऋतादृताविति 
वीप्सा म्यते । निमित्तावृत्तौ नैमित्तिकमप्यावतेते इति न्यायात् । यथाकामी 
भवेदित्यपि नियम एव । अतृतावपि च्वीकामनायां सत्यां ्ियमभिरमयेदेवेति । 
^“ ऋताडुपेयात्।”' “सवत्र वा प्रतिषिद्रवस्यैम् | इत्येतदपि गौतमीयसूत्रहमयं नियमपर- 
मेव । ऋतावुपेयदवे । अनुतावपि ख्रीकामनायां प्रतिषिद्धवज्जैमुपेयादेवेत्यरमति 
प्रसगे नेति ॥ ८१ ॥ 

* जेमिनीयददौने १.४. (६--८). अधि० ६. 

१ क. ख. परताऽ्पि । पक्ष 1 २ ख. दोषः यथाश्राद्धा। ३ ग. क्पनग्राप्त । ४क.एवं 
< पञ्चपच्चनलाःः । ^ ख. रनस्मृतिं । ६-~^. २, २. ७ ख. पेयादनृता । ८ क. ख. इती- 
ति नास्ति । 
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किं च-- 

भु्रातुपितज्ञातिश्वश्रुशवशुरदेवरः । 
वन्धुमिश्च ख्ियः "पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ॥ ८२ ॥ 

मतूप्रमृतिमिः पूर्वोक्ताः साघ्न्यः न्नरियो यथाशक्तयलङ्कारवसनभोजनपुष्पा- 
दिभिः संमाननीयाः । यस्मात्ताः प्रजिताः घमाथेकामान्संवधंयन्ति ॥ ८२ ॥ 

‡ तथा पनः समर्पिनग्रहव्यापारया कि भूतया मवितव्यमिलाह-- 

तयतोपस्करा दक्षा दृष्टा व्ययपरा्खी । 

कृयीच्छरशुस्योः पादवन्दनं मवेतत्परा ॥ <३ ॥ 
4 संयतः स्वस्थाननिवेशितः {उपस्करो गृहोपकरणवर्गो यया सा तथोक्ता । 

यथा उद्खटमुसरदयपीदेः कण्डनस्थाने, दृषदुपख्योरवियोगेन पेषणस्थाने, इत्यादि । 
दश्वा गृहव्यापारकुशद, हृष्टा सदैव प्रहसितानना, व्ययपराच्चुखी न व्ययर्याटा,-- 
स्यादिति सर्वत्र रोषः । कँ च श्वशरश्च शवद्ुरश श्वद्यरो । “° शवञ्रः श्वश्रु " इत्येकरोषः। 
तयोः पादवन्दनं नित्यं कुयात् । श्वद्यरम्रहणं मान्यान्तरोपटक्षणाथ॑म् । भतृतत्परा 
मवृवदरावर्तिनी सती पूर्वोक्तं कुयात् ॥ ८२ ॥ 

५ ^ अस्याकरणे प्रयवायमाह मनुः--*“ यव नायः म्रपूञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रैतास्तु न पूयन्ते सवौस्तत्राफलाः करियाः ॥ जामयो यानि गेहानि इापन्त्यग्रतिपूजेताः । 

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत :॥> इति जामयः भगिन्यः । एतच स्नुषादुहिवः 

दपलक्चषणम् । यदाहवहस्पतिः - ८ मच्रौ पली सम्यगच्य वस्वालङ्कार भूषणः । उत्सवे 

पितृमावृर्या श्रश्रश्वदयुरबन्धुभिः ॥०२। भूषणादीनां ससुचयो भवृविषयः । इतरविषया ठत 

विकव्पससुच्यो यथासासथ्यमू ° इति अप० १०७ 
५ क 0, ११ 

{ ̂“ खीधमानाह -सयतोपेते ` अप० १०७ 

८८ उपस्करः गृहोपकरणं दर्वीपिटरादिः । संयतः सकच्च उपस्करो यया सा संयतो- 

पस्करा, दक्षा साघ्रकारिणी, हृष्टा यथोत्पन्नेन द्रव्येण सन्तुष्टा, असद्रययपराङ्ूमुखी च भवेत् । 

० भर्वृतत्परा मत॑प्रधाना ८ भरतैरधीना ) अचर विष्णुः--“* अथ स्वीधमोः-- मतेः समा- 

नब्रतचार्स्वं श्वश्रश्वञ्ुरगुरुदेवतातिथीनां पूननं सुसंयतोपस्करताऽसुक्तहस्तता सुगुक्चभाण्डता 

१अ. १.२. ७९१. 

8 
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र कि % मतुसन्नेधावृत्तम् › प्रोषिते भतैरि तया किं कतव्यमित्याह-- 

॥ डां $ @, _ # ५ €& 

¡ ऋरीडां रारीरसस्कारं समाजात्सवदरनम् । 
* नं यजेर्त्मो „० € 

हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्ोषितभतुका ॥ ८४ ॥ 

देशान्तरगतमततरैका क्रीडां कन्दुकादिभिः शरीरसंस्कारसुद्रतेनादिभिः, समा- 
जो जनसमूहः उत्सवो वेवाहादिः तयोदैरानं, हास्यं विस्रम्भेण, पररगृहगमनम् । 
व्यजोदोति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ८४ ॥ 

किं च-- 

रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वाधेके । 
1 

मूरुक्रियास्वनभिरतिमङ्गलखाचारतत्परता " । मूलक्रिया वदीकरणम् । तथा प्रथ्वीं प्रति लक्ष्मी- 

चाक्यम्- ^“ नारीषु निलय सुविभूषितासु प्रति्रतासु प्रियवादेनीषु । असुक्छहस्तासु सुताभ्वि- 
तासु सुगुस्तभाण्डासु बिप्रियासु ॥ सुस्पष्टवेषासु जतेन्द्रियासु काङेव्यपेतस्वविखोेदुपासु । 
धमेन्यपेश्षासु दयान्विताद्ु स्थिता सदाऽहं जगतां विधाक्ति ॥' ग्यासः--“'दवारोपवेशनं 
निलयं गवाक्षवेक्षणं तथा । असत्प्रापो हास्यं च दूषणं कुर्योषिताम् ॥' । मनुः -““ पानं 

दुजनसंसगैः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वभ ऽन्यगेहे वासश्च नारीसन्द् पणानि षट् ॥ `` इति 
अप० ११०७-८. 

# ¢ कि च » इत्यप० १०८. 

† ̂ कडा द्यूतादिक्रिया, शरीरसंस्कारः स्रानानुरुपनादिः | समाजो जनमरकः 
उत्सवः कोसुदीप्रमृतिः तयोः दशेनं, हास्यं, परगृहे यानम्, एतत्सव प्रवसिते (प्रोषिते) 
भति व्यजेत् । अत्र शङ्कखिखितौ --““ परङ्काताण्डवविहारचित्रदरीनाङ्गरागोद्यानयान- 

विव्रतासनोत्कृश्पानभाजनकन्दुकक्रीडनगन्धमाल्याखङ्कारदन्तधावनाञ्जनादरशप्रसाधनानाम - 

स्वतन्त्राणां प्रोषितभतैकाणां कुरुखीणामनारम्भः `° । ““ विधाय प्रोषिते बन्ति जीवान्नेयम- 

संस्थिता । प्रोषिते. त्वविधाये व जविच्छिल्यैरगर्हितेः ॥» जीवना बृत्ति विधाय प्रोषिते 
भतेरि सति तद्धायी तया वरच्या स्वल्पाहाररूषं नियममास्थाय जीवेत् । तामधिविधाय 

9 क £ प्रोपिते जवेच्च्छिल्यरहीहतरिति । येन गह जायते तेरेव दिल्वेजविदिव्य्थः ॥ अष० १०८. 
प ण भन 

नोन 

१ ख. विहास्यं विजुम्भणम् । ग. हास्यं विश्रम्मणम् । 
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अभावे ज्ञातयस्तेषां न "स्वातन्न्यं क्वचित्सरियाः ॥ <५॥ 

पाणिग्रहणात्प्राक् पिता कन्यामकायेकरणाद्रक्षत् । तत ऊध्व भतो तदभावे 
पुत्राः, ब्रद्धभवि च, तपामुक्तानामभव ज्ञातयः, ज्ञातीनामभावें राजा “पक्षद्रयावसाने 

तु राजा मता प्रभुः च्ियाः।'* इति वचनात् । अतः क्वचिदपि स्त्रीणां नैवं स्वात- 

न्त्रयम् ॥ <~ ॥ 

कि च- 

पितृमावखुतथाव्श्श्रशशुरमावेः । 

हीना न स्याहिना मत्री गहंणीयाऽन्यथा भवेत् ॥ ८६ ॥ 

† मत्रा धेना मवृरहिता पित्रादिरहिताँं न स्यत् । यस्मात्तद्राहिता गरहैणीया 
निन्या भवेत् । एतच्च ब्रह्मचयेपक्षे । “° भतेरि प्रेते ब्रह्मचर्यथ॑तदन्वारोहणं र्व" 
इति विष्णुस्मरणात् । अन्वारोहणे महानम्युदयः । तथा च व्यासः कपोतिका- 

स्यानन्याजेन दरितवान्--““ पतिव्रता संप्रदीप्तं प्रविवेरा इताशनम् । तत्र॒ चि- 

त्रङ्दधरं भतीरं साऽन्वपयत ॥ ततः स्वर्ग गतः पक्षी भार्यया सह संगतः । 

कमणा प्रूजितस्तत्र रेमे च सह मायया ॥ इति । तथा च राङ्काद्गिरसौ-- 

५ तिः कोव्योऽधेकोटी च यानि छोमानि मानुषे । तावत्कां वसेत्छरमे 
भतोरं याऽनुगच्छति ॥ ” इति प्रतिपा तयोरवियोगं ददोयतः ““ व्याटग्राही 

% « कन्यां कुमारीं पिता रक्षेत् पाटयेत् ; विन्नं परिणीतां पतिः, वाद्धैके तु पुत्रः 

तेषां पुस््रादीनामभावे ज्ञातयो बान्धवाः रक्षय॒ः। एवसुक्तेऽपि पारतन्व्ये यः स्वातन्व्यनिषेधः 
स असत्सु ज्ञातिषु राजपारतन्त्याविध्यथः । तथा च स्खत्यन्तरे -““ पश्चद्वयावसाने तु राजा 
मत्त प्रभुः खियाः । स तस्या भरणं कुयान्निगृह्णीयात्पथर्च॒ताम् ॥” इति अप १०९. 

{ “ मतोरं विना वतमाना पिवादीनामन्यतमेन रहिता न स्यात् । यादे स्याच्छिष्टग- 

ईणीया भवेत् पूर्वेण वाक्येन पित्रा्देभिः खीरक्चा कर्येद्युक्तम् । अनेन मतुरसन्नेधो पिवादि- 
न क ^ इ 

रहिता खी न भवेदेति विधायते ” इति अप० १०९. 

१ अप० स्तेषां स्वातन्व्यं न क्राचित्छियाः । अप० उ. षां न स्वातन्व्यं परं क्ियाः। 

२ ग, खीणां न स्वातन््यम् । २ख. पित्रादिरहिता वा न । ४२५. १४. 
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यथा सर्प बलादुद्धरते बिकात् । तद्रदुदधूत्य सा नारी सह तेनैव मोदते ॥ 
तत्र सा भर्तृपरमा स्तूयमानाऽप्सरोगणैः । क्रीडते पतिना साद्व यावदिन्द्राश्चतुद्- 
रा ||' इति | तथा “ब्रह्मष्नो वा कृतघ्नो वा मित्रघ्नो वा भवेत्पतिः । पुनात्यविधवा 

नारी तमादाय मृता तु था | तथा हार्रतः--“ मृते भतोरे या नारी समारोह 
हुतारानम् । साऽरन्धतीसमाचारा स्रगरोके महीयते ॥ यावच्चाम्नौ मृते पत्यौ खी 
नात्मानं प्रदाहयेत् । तावन॑ मुच्यते सा हि स्त्रीदारीरात्कथचन | इति । 

हारीतोऽपि--““ मातृक पैतृकं चापि यत्र चैव प्रदीयते । कुखत्रयं पुनायेषा भतरं 
याऽनुगच्छति |” इति । तथा ““अतोऽऽ्ते सदिते दृष्टा प्रोषिते मलिना इडा । 
मृते म्रियेत या पत्यौ सा छरी ज्ञेया पातित्रता ।”` इति । अयं च सवासां †छ्लीणामगार्भै- 

णीनामबाखापयानाम् आचण्डाटं साधारणो धमः ““ भतोरं याऽनुगच्छति ” 

इयविरषोपादानात् यानि च ब्राह्मण्यनुगमननिषघपराणि वाक्याने ““ गृतानुगमनं 

नाकि ब्राह्मण्या ब्रह्मरासनात् । ईतरेषु तु वर्णेषु तपः परममुच्यते ॥ जीवन्ती तद्धितं 
कुयौन्मरणादात्मघातिनी । या स्री ब्राह्मणजातीया मृतं पातिमनुत्रजेत् ॥ सा स्ग- 

(^, (0 

मात्मघातेन नाऽऽत्मानं न पति नयेत् ।” इत्येवमादीनि, तानि प्रथक्चित्यधिरोहणवि- 

षयाणि । “* प्रथक् चितिं समार्य न विप्रा गन्तुमहंति |" इति विशेषस्मरणात् । 
अनेन क्चन्नियादिल्रीणां पृथक् चित्यम्यनुज्ञा गम्यते ॥ यत्तु कैशिदुक्तं पुरुषाणामिव 
त्रीणामप्यात्महननस्य प्रतिषिद्धत्वादतिप्रवद्धस्गाोभिटापायाः प्रातिषेघाखमातेक्राम- 
न्या अयमनुगमनोपदेशः स्येनवत् , यथा ^‹ द्येनेनौगिचरन् यजेत " इति ती- 

ब्रत्रोधाक्रान्तछवान्तस्य प्रतिषेधदाखमतिक्रामतः उनेनोपदेर ईति, तदयुक्तम् । ये 

# « यथाऽऽदाङ्खिराः-““ सवौसामेव नारीणामभ्चेप्रपतनादइते । नान्यो धर्मो हि 

विन्ञियो सते भैरि कर्िचित्॥ यावन्ना्नौ दहेद्देहं ते पत्यौ पतिता । तावन्नमुच्यते नारी 
खीहारीरास्कथच्चन ॥ सद्धत्तभावाश्रतभवरकाणां सीणां वियोगक्षतकातराणाम् । तासां 
प्रभावस्ताभेते गते कं नाभ्चप्रचेशादपरोऽस्ति माग: इ ति।अस्ताभिते प्रमो मतैरि, कं गते स्वर्गे 

गते इत्यादि "-अप० १०९. 

+ अबाखापद्यानामिति । गद्न्तरामवे सतीति शेषः ¦ आबाखपद्यानाभेति पारन्त- 
जा ता सोतन सोम 

१ क. तावन्नीयुच्यते । २ ख. ग. माधवीये इत्यारभ्य संएवमिल्यन्तो मन्थोनास्ति । ३ ख. 

आचाण्डालानां ४ क. इतरेष्वित्यादि मरणादातमघातिनीयन्तश्येको नासि । क. स्येनेनामिचर- 

न्यजेततीति नास्ति । & क. स्येनोपदेश इतिवत् तदयु । 
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तावत् दस्येनकरणिरकायां मावनायां * माव्यमूतदिसायां विधिसंस्पर्शाभवेन प्रतिषेध- 

संस्परात् फठद्रारेण । स्येनस्यानथत्वं वणयन्ति, तेषां मते हिंसाया एव स्वगाथ॑तया 
अनुगमनडाच्रेण विधीयमानव्वाप्प्रतिषधसंस्परामावादप्रीषोमीयवत्स्पष्टमेवानुगमनस्य 

स्येनवेषम्यम् ‡ ॥ यत्तु मतं हिंसा नाम मरणानुकूलो व्यापारः । स्येनश्च परमरणानु- 
कूरु्यापारख्पत्वाद्धितेव कामाधिकारे च करणांरो रागतः प्रवृत्तिसंभवेन विधेर- 
प्रवतैकल्वात् । रागग्रयक्तदिसारखूपत्वात् स्येन: प्रतिषिद्धः स्वरूपेणेवानथक इति । 
तत्राप्यनुगमनराच्रेण मरणस्यैव स्वरगसाधनतया विधानात् । मरणे यद्यपि रागतः 

परवृत्तिः, तथाऽपि मरणानुकूढे व्यापारे अग्िप्रवरादावितिकतेन्यतारूपे विधित एव 

प्र्त्तिरिति न निषधस्यावकाशः ^“ वायव्य श्वतमाङ्मेत भूतिकामः? इतिवत् । 
तस्मात्छष्टमेवानुगमनस्य स्येनवैपप्यम् | यत्त॒“: तस्मादुह॒न पुरायुषः स्व.कामी 

प्रेयात् + इति श्रुतिविरोधादनुगमनमयुक्तमिति तच्च न॒स्वःकाम्यायुषः प्राक् न 

परेयादेति स्वगफटोदेरोनायुषःप्रागायुन्येयो न कतेव्यो मोक्षा्थिना यस्मादायुषः शेष 

सति नित्यनेमित्तिककमोनुएानक्षपितान्तःकरणकलङ्कस्य श्रवणमनननिदिध्यासन 

सपत्तौ सद्यामात्मज्ञानेन नित्यनिरतिशयानन्दब्रहमप्रापिटक्षणमेोक्षसम्भवः तस्माद- 
नियाव्पपमुखसखूपस्वगथेमायुव्ययो न कतव्य इत्यथः । अतस्व मोक्षमनिच्छन्या 

अनित्याव्पसुखखूपस्रगोथिन्या अनुगमनं युक्तं इतरकाम्यानुष्ठानवादिति सवंमनवदयम् 

|| ८६ ॥ 

किंच-- 

पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिय | 

रम् 1 अल गत्यन्तरे सतीति शेषः । एवं च गर्भिणीनिषेधवद्वारूमरणतदभवाभ्यां विधिनिषेध 
योस्तुट्यत्वमितति भावः 

* म्माव्या चासो भूतदिसा च तस्याम् । भाव्यं तु फलम् । प्रकृते च भूतदिसेव 

फरुमिलयथः । 

† स्यानथेकत्वाभेतिपाठोयुक्तः । ““ अथौन्रनः'' इति कविधानात् । 
{ भवैमरणे रागास्मघृ्तेनै भवैमरणं विधेयम् । छन्तु करणत्वेन उयेनो विधीयते 1 न 

चायं सयेनो हिंसा तेन “ न हिंस्यास्सवौ भूतानि ” इति श्रुतिने बाध्यते, रागतः स्वगेप्रवत्तेः 
करणत्वेनानुगमनं केधीयते । तच्च मरणरूपमेवेत्युक्तश्रुतिरत्र बाध्यते इति वैषम्यमिति भावः। 

ज 

ना ताम ४५ ५१ 

१ ख. कराणिकायां भावनायां भाव्य । 
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सेह कीतिमवाम्रोति प्रेत्य चाय॒ुत्तमां गतिम् ॥ <७ ॥ 

शप्रियमनवदयत्वेन मनोऽनुकूटम् , आयत्यां च यच्छेयस्कर तद्धितं, प्रियं च हितं 

च प्रियाहेतं पत्युः प्रियहित तस्मिन् युक्ता निरता, स्वाचारा योभनः माचारो यस्याः सा 

तथोक्ता । रोभनश्वाचारे दितः शङ्घन--““ न गृहानिमेच्छेत् । नालुत्तरीया 
न॒व्वरितं व्रजेत् । न परपुरुषमभिभाषेतान्यत्र वणिक्प्राजेतवद्रवेवेभ्यः । 
न नाभि दयेत् । आ गुर्फाद्यसः परिदध्यात् । नस्तन विद्तौ कयत् । 
न रहसेदनप्राृतम् । न मातौरं न तद्रधून् वा द्विष्यात् ! न गणिकाधूतौ- 
भिसारिणीप्र्रनजितापेक्षणिकामायामूढ्कुहककारिकादु ःशीटादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत् । 

ससगंण हि चासि दुष्यति।'* इति । विजितेन्दरिया विजितानि संयमितानि इन्द्रियाणि 
श्रोत्रादीनि वागादीनि च मनः साहितानिं यया सा इह लोके कीर्तिप्र्याति 

परलोके चोत्तमां गति प्राप्रोति । अयं च सकरु एव स्तरीधमौ विवाहादु्व 
बेदितव्यः। “ प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकाममक्षाः इति स्मरणात् । “वै 
वाहिको विधिः च्रीणामौपनायनिकः स्मृतः । "` इति च ॥ ८७ ॥ 

अनेकभायै प्रलयाह । 

{सत्यामन्थां सवगायां धमेकांयथे न कारयेत् | 

सवणौसु विधो धर्यं य्येष्ठया न विनेतरा ॥ <८ ॥ 
"न~~ ~~ 

+ ^ समनन्तरसुखदं कमे प्रियम् । परिगतिसुखदंहेतम् ।*” इत्ति अप० १०९. 
८“ उक्तानां खीधमोणां फलमाह - पततत 2 अप० १०९. 
† ̂“ या प्युः प्रेय हितयोः उद्युक्ता खी धमेचरिणी ?°.--। अत्र मनुः--ष्दानत्पभुति 

या तु स्याद्यावदायुः पतिता । सा भवैरोकमामोति यथवा रुन्धती तथा ॥" बृहस्पतिः-- 

“'आतौ ऽ ऽत मुदिते हृष्टा प्रोषिते माना छ्द्या । मृते श्रयेत या पलयो सा खी ज्ञेया पतिनताः" 

शते मरणं तेन सहाश्चिप्रवेशनेनैवः' इल्यप० १०९. शिष्टमत्रैवाध्याये मिताक्षरायां षडरी- 
तितमे ›` शछोकव्या० स्पष्टम् । 

{ ̂“ सवणोयां सत्यां भायौयामन्यामसवणौ धर्मकार्यं न कारयेत् । तया खह धर्म 
नाऽऽचरेदिल्यथेः । अभावे तु खवणौया इतसरयाऽपि सहाचरेदित्य्थीसिद्धम् । अत एव शूद्रयेव 

च 

सह धमानुष्ठाननिषेधमाह वसिष्टः---““ कृष्णवणी वै रामा रमणायेव न धमौय ” इति 

कष्णवणा शूद्रा ।” इति अप० ११३. 
जमा जाके 
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सवणोयां सलाम् अन्यामसवर्णा नैव धर्मकायै कारयेत् *सवणांस्वपि बहषु 
र्म्ये विधौ घमोनुष्ठाने ज्येष्ठया विना व्येषटां सुक्ता इतरा मध्यमा कनिष्ठा वान 
नियोत्तम्या ॥ ८८ ॥ 

परमीतपातिकाया विधिगुक्ता इदानी प्रमीतमाय प्रत्यादइ-- 

।दाहायेताऽभिहोत्रेण स्तरिय वृत्तवतीं पतिः । 

आह्रेदिधिवदारान्रीश्चेवाविरम्बयन् ॥ ८९ ॥ 
पूर्क्तदृत्तवतीं आचारवतीं विपनां च्ियम्चिोत्रेण श्रोतेनाग्निना तदभावे 

स्मार्तेन दाहयित्वा पतिः भतो अनुत्पादितपुत्रोऽनिष्टयज्ञो वा आश्रमान्तरेष्वनधिकृतो 
{1 

वा घ्रवन्तराभवे पुनदीरान् अग्रीश्च विधिवदाहरेत् अविर्म्बयन् शीघ्रमेव । “ अना- 

श्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः।”' इति दक्षस्मरणात् । एतचाघानेन सदाधेक्रताया 

एव नान्यस्याः ॥ यत्त॒ ^“ दितीयां चैव यो भायौ दहेद्रेतानिकाथिभिः । जीवन्त्यां 

प्रथमायां तु सुरापानसमं हि तत् ॥'' इति, तथा ““ मृतायां तु द्वितीयायां योऽभि- 

होत्रं समुत्सजेत् । ब्रह्म्नं तं विजानीयायश्च कामात्समुत्सृजेत् ॥"” इत्येवमादि, तदा- 

धानेन सहानधिक्रताया अग्निदाने वेदितव्यम् ॥ ८९ ॥ 
॥ इति विवाहग्रकरणम् ॥ 

# ° सवणौऽनकत्वे तु येष्टायां चादुष्टायां तया वना नेतरया सह धमेमाचचरेत् । 

उयेष्टया तु सह कनीयस्योऽपि धम कारयितव्याः । तथा चाऽऽपस्तम्बः ^“ ध्म॑प्रजासम्पन्नेषु 

दारेषु नान्याङुर्बोतान्यतरापाये तु कुर्वीत प्रागग्न्याधेयादाधाने हि सत्ती कमेभिः सम्बध्यते। 
इति ! बोधायनः--“ पत्नीनां सह सन्रहनमिति सह स्माऽऽह बोधायन एकेकामिव संनद्यदे- 

केकां गाईैपव्यमीक्षये्देकेकामाज्यमवेश्चयेत् ? इत्यादि । काल्यायनः--“ नेकयाऽपि विना 

का्यमाधान मायया द्विजैः । अक्तं तद्धिजानीयात्सवौ नन्वारभन्ति यत् 1” तस्मा ऽञ्ज्येष्टैव 

सहधभचर्रिणी नेतरेत्ति व्याख्यातं कव्पसूवधर्मदास्चविरुद्धत्वादनाद्रणीयम् ” इति 

अप० ११३ 
† ̂ यया सहाग्न्याधानं तासुक्छदृत्तवातीं तां पतिः वेतानेः अश्विभिः यथाविधि 

दाहयित्वा असवर्णभायैश्चेद्रिधिवत् दारानाहरेत् › अभ्नींश्च अविरुम्बयन् । तत सखवणदारा 

राभे शद्ावजमसवणैया ऽपि सहाऽऽधानादि कायेम् । यदाह विष्णुः- “° खूतायामपि 
भायैयां वेदिका्च न हि लयजेत् । उपाधिनाऽपि तत्कम यावन्नीवं समापयेत् ॥ अस्याथेः-- 
वेदिकैः रतां पलं संस्कृत्य न तान् परित्यजेत् पुनरादधीत । सवणैदाराखाभविषये उपाधि- 

श 
नाऽपि असवणयाऽपि भायैया यावञ्जोवं क्म समापयेदिति 1 न पुनरयमर्थो खृतायामपि 
मायौयां वेदिकोऽभ्निन॑त्याज्यः; न तेन तां दहेदिति ” अप० ११४. 
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क 

श्राह्मणस्य चतखो भायौ भवन्ति क्षलियस्य तिखो वेश्यस्य दवे शद्रस्येकेष्युक्ता तासु 
च पुत्रा उत्पादपितव्या स्युतम् । इदानीं कस्या कस्मात् कः पुत्रो भवति इति विवेकमाह-- 

सवर्णेभ्यः सवणोसु जायन्ते हि सजातयः । 
अनिन्येषु विवाहेषु पुत्ता: सन्तानवधेनाः ॥ ९० ॥ 

सवर्णभ्यो ब्राह्मणादिभ्यः सवणांसु ब्राह्मण्यादिषु सजातयो मातुपितृसमान- 
जातीयाः पुत्रा भवन्ति ““1विन्नास्वेषषधिः पूर्तः; इति स्ैडेषत्वेनोप- 

संहारात् विनास॒ । सवणस्िति संबध्मते । वि्राब्दस्य सबन्धिशब्द- 
्वदत्तम्यः सवर्णभ्य इति ठम्यते । एकः सवणराब्दः स्पष्टाः अतश्चायमथैः। संपन 

उक्तेन विधिना ऊढायां सवणोयां वोः †सवणीदुत्पनास्तत्समार्मजातीया भवन्ति | 
अतश्च कुण्डगोरककानीनसदोढं जार्दानामसवणत्वमुक्तं भवति । ते च सवर्णम्योऽ- 

(~ (~, धिकरि ^. 

नुटोमप्रतिरेमेभ्यश्च मिययमानाः साधारणधर्भरदिसादिभिरधिक्रियन्ते । ““ शूद्राणां तु 

सधमोणः सर्वेऽपध्वसजाः स्मृता ।:" इति स्मरणात् । अपध्वेसजाः व्यभिचारजाताः 
(~ 

दद्धर्मरपि द्विजच्युश्रूषादिभिरधि क्रियन्ते ॥ ननु कुण्डगोरुकयोरत्ाह्मणव्वे श्रद्ध 
प्रतिषेधोऽनुपपन्नः । न्यायविरोधश्च । यो यजातीयात् यञ्जातीयायामुत्पनः स 

# «८ यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेस्सुतम् । स पारयन्नेव छ वस्तस्मात्पार 

शावः स्श्रतः ॥” मनुः ९--१७८. ^“ परे शवाद्राद्यणस्येष युत्वः शद्रापुस्रं पारशवं तमाहुः" 
इति महाभारते । 

† ̂ अनिन्देषु विवाहेषु ऊढायासुत्पन्नाः पुत्ताः सन्तानस्यवद्धंनाः ब्ह्मवच॑सादिगुण 

बरद्धिहेतवः भवन्ति । अत्र मनुः--“ ्राह्यादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वैवानुपूर्वंशाः । बह्यवचैस्विनः 
पुत्त्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः । रूपसत््वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । पयोक्तभोगा धार्भेष्ठा 

जीवन्ति च रतं समाः। इतरेषु च रिष्टेषु चृरंसानृतवादिनः। जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधमेद्धिषः 

सुताः” । बाह्मणविषयमेतत् । ̂ “ अनिन्दितः खीविविरानिन्या भवति अजा ¡ निन्दितेनि 
म्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवजेयेत् ॥ ” इत्यप० ११६. 

ध उक्तविवाहासु पतिसवासु तदसवणासु चोत्पक्नानां तथा स्वैरिणीषु प्रतिरोमोत्य- 
न्नानां संब्यचहारोपयोगिसज्लापरिक्ानाय प्रकरणमारमते- सवर्णभ्य इति । अप० ११३ 
1 त 1 1 वा 1 

१--जआ० ७२. २ ख. विन्नाशब्दुस्य । २ ख. ग. संवृत्तः । ४ ख.ग. सन्नस्तस्मात्समा 

५ क. ग. सहोटदी 
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तञ्जातीय एव मवति, यथा गोगेवि गौः, अश्वाद्रडवायामश्वः तस्माद्राह्मणाद्राह्य- 
ण्यामुत्पन्नो ब्राह्मण इति न विरुद्धम् । तथा कानीनपौनभेवादीननुक्रम्य  सजाती- 

येष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । ” इति वचनविरोधश्च । नैतत्सारम् । 
ब्राह्मणेन ब्राह्माण्वामुत्पन्नो ब्राह्मण इति श्नमनिवरच्यथैः श्रद्धे प्रतिषेधः । 
यथाऽत्यन्तमप्राप्तस्य पतितस्य श्रद्धे प्रतिषेधः ॥ न च न्यायाविरोधः| यत्र 

प्रयक्षगम्या जातिभवति तत्र तथा । ब्राह्मणादिजातिस्तु स्मरतिलक्षणा यथा स्मरणं 

भवति । यथा समानेऽपि ब्राह्यण्ये कुण्डिनो वसिष्ठोजत्रर्गोतम इति स्मरणक्षणं 
गोत्र, तथा मनुष्यते समानेऽपि ब्राह्मण्यादिजातिः स्मरणटक्षणा । मातापित्रोश्च 
तदेव जातिरक्षणम् ॥ न चानवस्था । अनादिलवात्संसारस्य शब्दाथेव्यवहारवत् । 
:‹ सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः: । ” इति चोक्तानुवादत्वा्यथासंभवं 
व्या्यास्यते । क्षेत्रजस्तु मातृसमानजातीयः+-- नियोगस्मरणात् , रिष्टसमाचाराच्च । 
यथा धृतराषटूपाण्डुविदुराः क्षेत्रजाः सन्तो मातृसमानजा्तीया इत्यर्मातेप्रसंगेन । 

कि च अनिन्येषु ब्राह्मादिविवहिषु पुत्राः सन्तानवधनाः अरोगिणो दाघायुषो 
धरमप्रजासपनना भवन्ति ॥ ९० ॥ 

त्वणौ नदानीमदटोमानाह-- 

विग्रान्मूधोवसिक्तो हि क्षलियायां विदाः सियाम् । 

अम्बष्ठः शूद्रःयां निषादो जातः पारशवोऽपि * वा ॥ ९१ ॥ 
ब्राह्मणातक्षन्रियायां विन्नायामुत्पन्नो मूघोवाधिक्तो नाम पुत्रो भवति । वैस्यकन्य- 

कायां विन्ायामम्बष्ठो नाम भवति । इद्रायां विनायां निषादो नाम पुत्रो भवति । निषादो 

नाम कश्चिन्मत्स्यघातोपैजीवी प्रतिरोमजः, स मा भूदिति पाररावोऽयं निषाद इति 

सं्ञाविकस्पः । विग्रादिति सवेत्रानुवतेते “ ॥ यत्त॒ “ ब्राह्मणेन क्षत्नरियायासुत्पादितः 

क्षस्य एव भवति, क्षत्रियेण वै्यीयां वैद्य एव भवति, वैद्येन शूदरा्यीं सद्र एव 

* °“ गौतमः--“ अनुलोमानन्तरैकान्तरह्न्तरासु जाताः सवणौम्ब्ठोगरनिषाददौष्मन्त- 
पारदावाः । असवणैभार्योत्पन्ना अनुरोमजाः । बाह्यणस्यानन्तराक्षत्तरिया, तस्यां तेनोत्पन्नः 
सवणः | क्षत्तियादनन्तरायां वेश्यायामम्ब्टः । वेरयात्तदनन्तरायां श्युद्रायामुगरः। बाह्यणादे- 

१ व्य० १३३. । २ ख. इति तुक्ताच॒ । ३ ख. ग. व्णादक्सवा । ४ क. पोवोंऽपि । ग. 

पारसवोऽपि । ५ क. ख. घातनीवी । £ ख. वैद्यायामुत्पादितो वैद्य । ७ ख. शद्रायागुत्यादितः शूद्र । 
9 
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भवति ” इति राङ्कस्मरणं ततक्षलियादिघमेप्राप्यर्थ, न पुनमधावसिक्तादिजातिनिरा- 

करणाय, क्षल्रियादिजातिप्राप्यर्थं वा । अतश्च मूधीवसिक्तादीनां क्षन्रियदिरुक्तैरेव 
(^ (~ (^ ६ 

दण्डाजिनोपवीतादिभिरूपनयनादि कायैम् । प्रागुपनयनात्कामर्चारादि पववदरेदि- 

तव्यम् | ९१९ ॥ 

वे्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्मादिष्योग्रो स॒तो स्मरतो 
वेश्यात्त करणः शूद्रां 'विन्नाखष विधिः स्मृतः ॥ ९२ ॥ 

वैद्यायां शयुद्रायां च विनायां राजन्यान्माहिष्योग्रौ यथाक्रमं पुत्रौ भवतः । 

वैद्येन शूद्रायां विन्नायां करणो नाम पुत्रो मवति । एष सवणमूधोवसिक्तादिसंज्ञा- 
घेधिः विनासूढासु स्त उक्तो वेदितव्यः । एते मूघावसिक्ताम्बष्ठनिषादमाहिष्योम्र- 
करणाः षडनुखोमजाः पुत्रा वेदितन्याः ! ॥ ९२ ॥ 

कि 

कान्तरायां वर्यां निषादः । क्षव्वियादेकान्तरायां श्चुद्रायां दौप्मन्तः । बाद्यणाद्द्रयन्तरायां 
द्रदायां पारशवः |` इति । अत्र च सं्ञाविकष्पे न विरोधः कार्यः । "` इति अप० ११७. 

#  सवर्णभ्यः सवणोसु `° इत्यादिना य उक्तो विधिः स विन्नासु परिणीतासु स्तो 

मुनेभिः । अविन्नास्वपि जातानां क्षत्रजादिपुस्बाणां वणैव्वाभ्युपगमाद्विन्नास्िति शाख- 
विहितपुस्बोस्पत्तिप्रकारोपरक्चषणाथम् । यत एव तेषां ब्राह्यणत्वमस्ति अत एव «ब्राह्यणा 

चत्विजः ` इत्यभिधाय ““ शाबलेयबाहरेयपु त्रिका पुत्वपरक्षेवसहोढकानीनानुजावरदि्र- 
वरान्परिहाप्य ” इति बोधायनः परक्षोत्रोत्पन्नानां पयुदासमाह । यत्त॒ देवरुनोक्त-- 
८‹ द्वितीयेन तु यः पित्रा सवणौयां प्रजायते | अवरी(रे)र इति स्यातः श्यूद्धमां स 
जातितः ॥'' तथा ““ बतदहीनासत्वसस्कायौः सवणोस्पि ये सुताः। उत्पादिताः सवर्णेन वात्या 
इति बहिष्कृताः॥'' इति, तच्छाखस््ीकृतक्षोत्रजकानीनसहढगूढोत्पन्नपौ न भैवव्यतिरिक्तनियो- 
गव्यभिचारोत्पन्नपुत््रविषयम् 1 एते च मूधावसिक्तादयो न क्षत्तियादिभ्यो भिन्नाः । किं 

तु तत्तद्राह्मणादिजानितोपाधेभेदान्मूधाव सिन्तादिनामभेदभाजो भवन्ति । तदाहशङ्खः-- 

०८ ब्राह्मणेन क्षत्त्रियायासुत्पन्नः क्षत्त्रिय एव भवति 1 क्षत्त्रियेण वैदयायां वेदय एव, वेदयेन 
रुद्रायं शूदर एव इति ' इति । अप० ११८. 

{ अनुखोमजाः- 

(१) (र) (३) 
क्षस्तरिया ~ बाह्यणः -वेरया. वद्या - क्षत्रियः वेदयः 

शूद्रा. | सूदा शूद्रा 

| 
१. मूघौवसिक्तः. ३. निषादः. २. अम्बष्ठः. ४. माहिष्यः ५. उग्रः. £. करणः. 

नामतन ११८ 

१ ग. कामचारवादुमक्षा इति पूर्वं । २ ख. पुती समवतः । 



(0 (0 वणजातिविवेकप्रकरणम् | समिताक्षरा ६७ 

प्रतिामजानाद-- 

ब्राह्मण्यां क्षलियात्सूतो वेच्यादेदेहिकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डा: सवेधमेबहिष्करतः ॥ ९२३ ॥ 

ब्राह्मण्यां क्षत्तरियवेश्यदद्धरत्पादिताः यथाक्रमं सूतवेदेदिकचाण्डाखस्याः 

पुत्रा भवन्ति । तत्र चाण्डारः सवेधर्मबहिष्कृतः ` ॥ ९३ ॥ 

किं च-- 
+ वेर्याच्छर्रा ४५ 

क्षत्तिया मागधं वेर्यच्छदास््षत्तारमेव च | 

दूद्रादायोगवं वेर्या जनयामास वे सुतम् ॥ ९४ ॥ 
क्षत्रिया योषिद्रेद्यान्मागधं नाम पत्रं जनयति । सेव शद्रात्षत्तारं, वैद्ययो- 

पिच्छ्वादायोगवं पुत्र जनयति! । एते च सूतवैदेहिकचाण्डामागघक्षत्नायोगवाः 
षट् प्रतिकोमजाः{ । एतेषां च \ इत्तयः आओौरानसे मानवे च द्रष्टव्याः ॥ ९४ ॥ 

* ८“ सर्वेषां वणीनां ये धमीस्ते सर्वधर्माः, तेष्वन्यधिकारी, न पुनः सर्वेषु धर्मष्वन- 

विकारीच्यर्थः । यत एवाऽऽह देवरः - “.स्वजातिशोधनं सवेश्रणासस्तितिक्षा व्यवहारश्ुदधिर- 

परावमा (सा) नं स्वमृस्यपोषश स्वकमौनुष्टानं प्रधानकर्मवजेन मिति चण्डारूधमोः” 

ततश्च वणधममः प्रधानकमे, स्वकमै स्वक यद्ृत्तिः । ` इति । अप० ११८--११९. 

८“ ्रतिरोमजानां नामान्याह--बाद्यण्यामिति " (९३ तम शोकस्य अवतारिका) 
अप० ११८. 

[ ‹‹ एताभिः सज्ञाभिः साख्ान्तरे सभ्यवहारः 1 इति । अपण ११९. 

¦ भ्रतिरोमजाः-- 

(१) (र) (३) 
क्षच््रियः+- बाह्मणी +-वेङ्यः. वेदयः + क्षत्त्रिया वैदया 

= | "श 
१. सूतः. ३.चाण्डाखः. २. वेदेहिकः ४. मागधः. ५. क्षत्ता. ६- अयोगवः. 

[ ® ४ नि 

 “ तत्रमनुः--“ सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम् । वेदेहकानां सखीका्यै 

मागधानां बणिक्यथः ॥ मस्स्यघातो निषादानामायोागन्यस्य रक्षणम् । ” तथा ^“ बाद्यणार्थे 
प 

१ ग. दापोगव । त्वायोगवा । 
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मकीणसंकर जाव्यन्तरमाह-- 

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । 

असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिरोमानुटोमजाः ॥ ९५ ॥ 

क्षल्नियेण वैस्यायासुत्पादितो माहिष्यः, वैद्येन शुद्रायासुत्पादिता करणी. 
तस्यां मादिष्येणोत्पादितो ^रथकारो नाम जात्या मवति | तस्य चो- 

पनयनादि सवै कायम् ,--वचनात् , यथाऽऽह राद्कः «* क्चत्त्रियैदयानुखो- 
मानन्तरोत्पनजो रथकारस्तस्येज्यादानोपनयनसंस्कारकियाः अश्चप्रतिष्ठा रथसूत्रवा- 

स्तुविद्याध्ययनब्त्तिता च |" इति । एवं ब्राह्मणक्षघ्रियोत्पनमूधोवपिक्तमाहि- 

ष्या्यनुटेमसकरे जात्यन्तरतोपनयनादिग्राप्तिश्च वेदितन्या, तयोर्नातित्वात् । 

सज्ञास्तु स्मृत्यन्तरोक्ता दर्टन्याः । एतच्च प्रददौनमात्रमुक्तं सरकणैसंकरजाताना- 
मानन्त्याद्रक्तमराक्यत्वात् । अत एतावदत्र विव्रक्षितम् असन्तः प्रतिरोमजाः सन्त- 

श्चानुखोमजा ज्ञातव्या इति ॥ ९५ | 

^“ सवणभ्यः सवर्णा जायन्ते ° शयादिना वर्णप्राप्तो कारणमुकमिदानीं कारणान्तरमाह-- 

जात्यु कर्षो ।युग जेयः सत्तमे पञ्चमेऽपि वा । 

गवार्थँ वा देहत्यागो ऽनुपस्छृतेः ( तः ) । खीबाखाभ्यवपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ 
उपस्करः मूस्यम्महणम् । अभावपात्तिः अनुग्रहः ” इति । अप० ११९. 

* ^ वैदिककमौधिकारित्वादस्य सङ्धीणयोननां मध्ये पृथगभिधानम्” इति अप०. 
११९, 

† £ युगं जायापस्योयुग्म् । तत्र सप्तमे पञ्चमेऽपि वा पितृसमानवणैभावो ज्ञेयः। एतच्च 
अनुखामजस्रीविषयम् । तस्यां भार्यास्वसंभवात् , न तु प्रतिखोमजा विषयम् । तस्या वणबाद्य- 
त्वेनाजायात्वात् । गुणापेक्षो विकस्प उदाहरणम् । उत्तमर्णेन हीनवर्णायासुत्यन्ना या खी 
सा उत्तमवर्णादानिषिद्धमा्गेण सिय जनयति । साऽप्येवं साऽप्येवमिति समे खीपुसयुगके 
जातमपत्य समानवणं पित्रा भवति ” इति । अप०. ११९- १२०. 

१ ख. संकरजार्तनामा । २ आ. ७० । २ ख. ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि। 
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व्यत्यये कमणां साम्य 'पूववच्चाधयोत्तरम् ॥ ९६ ॥ 

जातयो मूर्धावपिक्ताव्यास्तासामुत्कर्षो ब्राह्मणर्त्वादिप्राक्षिजोत्युत्कषौ युगे 

जन्मनि सप्तमे पञ्चमे, अपिराब्दात्षष्टे वा, बोद्धव्यः । व्यवस्थितश्चाय विकल्पः । 

व्यवस्था च--ब्राह्मणिन शद्रायासुत्पादिता निषादी, सा ब्राह्मणेनोढा दुहितरं कांचिजञ्ज- 

नयति, साऽपि ब्राह्णेनोढा अन्याम् , इयनेन प्रकारेण पष्ठी सत्तमे ब्राह्मण जनयति । 

ब्राह्मणेन वैस्यायामुत्पादिता अम्बष्ठा, साऽप्यनेन प्रकारेण पश्चमी षष्ठ ब्राह्मण 

जनयति । मूधावसिक्ताऽपि अनन प्रकारेण चतुर्था पञ्चमं ब्राह्मणं जनयति । 
एवसुम्रा क्षल्तियेणोढा माहिष्या च यथाक्रम क्षात्रेये षष्ट पञ्चम जनयति । तथा 
करणी वैर्योढा पञ्चमे वेद्यमिति । एवमन्यत्राप्यूहनीयम् ॥ 

क्षै च कमणां व्यत्यये वृत्यथोनां कमणां न्ययये विपयोसे यथा ब्राह्मणो मुख्य- 
वृस्या अजीवन् क्षात्रेण कर्मणा जीवेदित्यनुकद्पः । तेनाप्यजीवन् वेदयद़त्या, तया- 

प्यजविन् शद्वढच्या । क्षत्रियोऽपि स्वकम॑णा जीवनार्थनाजीवन् वेद्यङ़त्या शद्धवृव्या 

वा । वैश्योऽपि स्वङत्या अजीवन् सूद्धवच्यतिकमेणां व्यत्ययः । तस्मिन् व्यत्यये सति यदा- 

ॐ ^“ ब्राह्यणक्चस्ियाद्#नां यानि बृत्तरूपाणि कम। ण तेषां व्यत्यये व्यतिक्रमे यथा 

ब्राह्यणस्य क्षप््रियन्रात्ति वेदयन्ति वा उपजीवतो जाताः पुत्त्रपौत्रादयः यदि तामेव इृत्तिमुप- 

जीवन्त तदा सक्षमे पञ्चमे वा जातमपत्यसुपजीव्यमानसम्बन्धिवणाोसमक भवति `` इति ॥ 

अप० १२०. 

† ““ पूवैवद्रणेसकरव द्ृत्तिसङ्करस्याप्युक्तराधरं वेदितव्यम् । भावप्रधानोऽयं निर्देशः । 

ततश्रोत्तरत्वमधरत्वं वा वेदितव्यमित्यथैः । आनुरोम्येन वृत्तिसङ्करस्य उत्तरत्वम् । यथाऽऽह 

वसिष्टः ““ आर्जावन्तः स्वधर्मेणानन्तरां पापीयसीं ब्रत्तिमातिष्ठेरच् ` इति “ बृत्तिसङ्करे- 

प्रतिरोम्यमधरम्। यथा वैरयस्य क्षत््रवस्युपजीवनं, क्षत्त्रिय स्यनब्राह्यणडृ्युपजीवनम् । अत 

एव “च्ृत्तिमातिष्टरन् ” इत्ययुद्त्तौ वसिष्ठः--““न तु कद्ाचिञज्यायसीः” इति" अप० १२०. 

८८ हीनवर्णेन उल्छृष्टवणीयां जनिताः प्रतिलोमजाः । उत्तमवर्णैन दीनव्णंयां परिणी- 

तायासुत्पन्नाः अनुखोमजाः । तत्र प्रतिरोमजाः असन्तः असाधवः वणबाह्या इत्यथैः । 

अनुरोमजास्तु सन्तः साधवः मातृखमान वणैत्वार््चच्तरियादिघमांधेकारिणो भवन्ति” इति 

अप० ११९. 

१ ख. ब्राह्मणतादिनातिप्राभि 1 २ क. ग. पञ्चमं च जन । 
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क = 

पदिमो्षेऽपि तां ब्रात्तं न परित्यजति तदा सक्तमे षष्टे पञ्चमे वा जन्मनि साम्यम् । यस्य 
दीनवणेस्य कर्मणा जीवाति तत्समानजातित्वे भवति । यथा-- ब्राह्मणः द्रव्या जीवन् 
तामपरित्यजन् यं पुत्रमुत्पादयति सोऽपि तथैव इत्या जीवन्पुतरान्तरमित्येवं पुत्नरप- 
रम्परया सप्तमे जन्मनि शद्रभव जनयति, वैदयनृत्या तु जीवन् षष्टे वैद्यं क्षन्नियब्च्या 

जीवन् पञ्चमे क्षल्निय, क्षत्रियोऽपि शद्रदरच्या जीवन् षषे यदं, वैस्यवृ्या 

जीवन् पञ्चमे वैद्यम् , वेदयोऽपि यदरदरष्या जीवन् तामपरित्यजन्पुल्नपरम्परया 
पञ्चमे जन्मनि द्यूद्रं जनयति इति ॥ 

 प्रवैवच्चाधरोत्तरम् ।› अस्याथेः--वणस्करे अनुखोमजाः प्रतिरोमजाश्च द- 
शिताः सकोणसंकरजाताश्च रथकारानिदरीनेन दर्शिताः । इदान वणेसंकीणेसंकरजाता 

व्रदस्यन्त--अधरे ्चउत्तरे च अधरोत्तरं यथा मूर्धावसिक्तायां क्षत्रियवेरेयरद्रैरत्पादि- 

तास्तथाऽम्बष्टायां वैश्यदुद्राम्यां निषादं सूद्रेणोत्पादेता अधराः प्रतिरोमजास्तथा मूर्धा- 
वसिक्ताम्बघ्ठानिषादीषु ब्राह्मणोत्पादेताः माहिष्योग्रयोवब्राह्यणेन क्षत्रियेण चोत्पाताः 

करण्यां ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वैस्येन चोत्पादिताः उत्तरे अनुरोमजाः । एवमन्यत्राप्यू- 

हनयिम् । एतदधरो्तरं प्रववदसत्सादेति बोद्धन्यम् ॥ ९६ ॥ 

वणेजातिविवेकमप्रकरणम् ~ 

इति वणेजातिविवेकम्रकरणम् । 

१ ख. जनयति । पनं । २ ख. तद्यथा । 



अथ गृहस्थधमेप्रकरणम् 

शश्रोतस्मातीनि कर्माणि अभिसाध्यानि दश्शीयिप्यन् कसिमन्नसनो किं करतैव्यमित्याद-- 

† कर्म स्मात विवाहाभ्नो कुवीत प्रत्यहे गही । 
: दायकाटाहूते वाऽपि श्रौत वेतानिकाभिषु ॥ ९७ ॥ 

स्मत्यक्ते वेखदेवाधेकं कम, रोकिके च यत्प्रातिदिनं पाकलक्षणे तदपि, 

गृहस्थो विवाहाग्नौ विवाहसंस्कृते कुर्वीत, विभागकालंहृते वा « बैदयकुखादग्नि- 

मानीय इत्यादिनोक्तसस्कारसं्ते अपिराब्दात्मेते वा गृहपतौ आहृते सख्त एव । 
तत्व कार्त्रयातिक्रमे प्रायश्चित्तीयते । श्र्युक्तमगनिहोत्रादिकं कमं वेतानिकाभ्रिषु 
आहवनीयादिषु कुवीत ॥ ९७ ॥ 

* “ सभार्यस्य गृहस्थस्य धमेष्वधिकार इति भायोपरिग्रहं सप्रसङ्गमभिधायाधुना 
९ ® ^ 

गृहस्थधमीनाह -- कमेस्मातेमिति । अप० १२०. 

† «८ स्माते गरह्योक्तं कम विवाहाभ्नौ विवाहसंस्कृतऽप्रो र्वी प्रत्यहं नित्यं गृही 

गरहवान् ॥ गृहश्दोऽयं भायौमाचष्टे न शाखाम् । बिवाहाभ्नौ इति वदन्विवाहकमेणाऽप्नो 

कोऽप्यतिकययो गृद्यकमानुकृरो जायत इति दहौयति । न ह्यन्यथा विवाहाम्नौ कमेसंपत्तिर्भ- 

वति । अञ्चेः प्रतिक्चण प्रध्वंसित्वात् । विवाहसंस्कारस्य स्थायितया तद्विशिष्टो विवाहाभ्चि 

वति स्थायी । ततश्च नष्टोऽसो चेवाहिककमेणोत्पा् इति सूचितं भवति । विवाहसंस्कार- 
कारणान्याह कात्यायनः -- “° विवाहाभि सभा्यश्रेत्समिमुछङ्घ्य गच्छति । दोमकारात्यये 
तस्य पुनराधानमिष्यते ॥ अरण्योः क्षयनाराश्चिदाहेष्वभि समाहितः । पालयेदुपरशान्तेऽस्मि- 
न्पुनराधानमिष्यते ॥” ! मरीचिः--““ दरस्थेऽपि यदाकस्माद्धोमरोपः प्रजायते । कतेव्यं 
पुनराधान प्रायश्चित्त न वियते ॥”” प्रवसति यजमाने समारूढाभ्निविषयमेतत् ।'* इति । 

अप० १२१. 

० दायः पितृधनम् । आहतः आहितः । श्रौतम् अभ्भिहोत्रादिकर्म॑वेतानिकेषु 
गाहप्यादिषु अभ्मिषु कुवीत । एतच्च कल्पसृलगरह्यशाखभ्यः प्राप्तमेवानुद्यते, धमशा 

[त 

१ अप° पू्विकाम् । २ अष० सूयेदे (द ) वत्यान । ३ ग. विभागकाखष्टरुतऽपि वा । 
४ कृ. ततः स्वकाटातिक्रमे 
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गृहस्थधमीनाह- 

दाररिचिन्तां निर्वैत्य कृतशोचविधि्ेजः । 

प्ातःसध्यामुपासीत दन्तधावनपूवेकम् ॥ ९८ ॥ 

राररिचिन्ताम् आवरद्मकां ^ दिवासंध्यासु कणंस्थत्रहमसूत्र॒ उदङ्मुखं ।” 
इत्याघयुक्तविषैना निरवैत्य ^“ गन्धटेपक्षयकरम् ' इत्यार्दनिोक्तेन विधिना 
कृतरोचविधिद्विजः दन्तघावनप्रवैकं प्रातःसन्ध्यामुपासीत । टन्तधावनविधिश्व- 
““ कण्टकिक्षीरृक्षोव्य द्वादाराङ्कलसमितम् । कनिष्ठिकाम्रवत्स्थुलं पर्वाधेकृ- 
तवू्चेकम् || दन्तधावनमृद्िषटं जिह्योटधेखनिका तथा|” हात अत्र बृक्षोत्थार्मत्यनेन तृण- 

टोष्टङ्गल्यादिनिषेधः। पटाराश्वत्थादिनिषेधश्च स्मृवयन्तरोक्तो द्रष्टव्यः ¦ दन्तधावनमन्तश्च 
““आयुबेटं यरो वचं; प्रजाः पञ्ुवसूनि च। ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वै नो देहि वनस्पते" 
इति । ब्रह्मचारिप्रकरणोक्तस्यापि सेध्यावन्दनस्य पुनवचनं दन्तधावनप्रवैकत्व- 
प्रतिपादनाथम् । “' दन्तधाबननुत्यगीतादि ब्रह्मचारी वजयेत्? इति तन्निषे- 
धात् ॥ ९८ ॥ 

हुत्वाभ्ीन्सूधदेवत्याज्जपेन्मन्तरान्त्समाहितः । 

पुराणविहितानां गृहयज्ञादिकमेणां वैवाहिकश्रोताभिसम्बन्धनिवृ्यथैम् । कालयायनः-- 
८“ निक्षिप्याभ्ि स्वदारेषु परिकर्प्यत्विजं तथा । प्रवसेत्काथवान्विप्रो ब्रेथेव न चिर 
कचित् ॥ मनसा नेकं कमे प्रवसन्नप्यतन्द्रितः। उपविदय शुचिः सर्वे यथाकारमुपाचरेत् ॥" 
इति अप० १२१-9२२. 

* «८५ हइारीरचिन्तां शरीरस्य सामयत्वनिरामयस्व विषयां चिन्तां निवैत्य कृतरोचक्रियो 
द्विजतिगृही प्रातः सन्ध्यां दन्तधावनपूर्विकासुपासीत । दन्तानां धावनं शोधनं तदपूर्वं 

यस्याः सा दन्तधावनपूर्विका 1 अत्र बह्यचारिणो विहिता सन्ध्या गृहस्थं प्रत्यपि सा प्राप्ता। 
८८ उत्तरेषां चतदविरोधि "` इति बह्मचारिधमोतिदेशात् । तस्या दन्तधावनपृूधैकत्वमनेन 
विधीयते" इति अप० १२३. 

१ क. आवक््यकादिका दिवा । ग. अवश्यकादिकीं दिवा । २ आ० १8.। २ आ 

१७. ४ ख. कण्टकक्षीर । 
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* वेदाथानधिगच्छेच्च शास्त्राणि विविधानि च ॥ ९९ ॥ 

प्रातःसन्ध्यावन्दनानन्तरम् अभ्रीनाहवनीयादीन् यथोक्तेन विधिना इत्वा, 
ओपासना्थ वा, तदनन्तरे सूयंदेवत्यान् “* उदुत्यंजातवेदसम् ” इत्यादन्मत्रान्जपेत् 
समाहितः अविक्षि्तचित्तः। तदनन्तरं वेदाथोनिरुक्तव्याकरणादिश्रवणेनाधिगच्छेञ्जानी- 
यान्, चकारादर्षीतं चाभ्यसेत् । विविधानि च राच्त्राणि ममिंसाप्रभृतीनि धमाधा- 
रोग्यप्रतिपादकान्यधिगच्छेत् || ९.९ ॥ 

उपेयादीखवरं चैव योगक्षमार्थसिद्ये । 

स्नाता देवान्धितृर्चैव तपैयेदचेयेत्तथा ॥ १०० ॥ 

तदनन्तरमीश्वरमभिषेकादिगुणयुक्तमन्यं वा श्रीमन्तम् अकुत्सितं योगक्षेमा 
थम् ,--अङ्न्धराभो योगः, छन्धपारिपाखनं क्षेमः, तदथम्--उपेयादुपासीत । 
उपेयादियनन सेवां प्रतिषेधति । बेतनग्रहणेनाऽजज्ञाकरणं सेवा,--तस्याः श्वग्रत्ति 

त्वन निषेधात् । ततो मध्याहे शाख्रोक्तन विधिना नयादिषु लाता देवान्सखगृह्योक्तान् 

पितुश्च, चकारादर्षीश्च, देवादितीर्थन तपैयेत् । तदनन्तरं गन्धपुष्पाक्षतैः हरिहर 
हिरण्यगभप्रमृतीनामन्यतमं यथावासनं ऋग्यजुःसाममन्वेस्तत्परकाशकैः, स्वनाम 

थोक्तविधिना (५, 

भिव चतुथ्यन्तिनमस्कारयुक्तेराराधयेत् य ॥ १०० ॥ 

# ८ वेदार्थानधिगच्छेत् ” इति साध्यस्य निर्देशः । “ शाखाणि विविधानि चः 
इति साधनस्य । शाखाण्यधिगच्छेद्वेदाथौनाधेगन्तुमिति वाक्यार्थो भवति । एवं च वेदाथौ- 

धिगमोपायभूतानमिव निगमनिरक्तव्याकरणमीमांसा्दनां श्ाख्राणां परिग्रहो न बौद्ध 

शाख्राणाम् । अत एव तदधिगमसुपपातकत्वेन वक्ष्यति । स्त्या वेदाथेशब्देनैव गृहीतः 
वेदाथौनुष्टानाथत्वात्तदधिगमस्य वेदादिधारणमथेसिद्धम् । अत एवोपपातकवर्गे “* अधीतस्य 
च नाक्षनम् `” इति वक्ष्यति । दश्चः--““ वेदस्वीकरणं पू विचारोऽम्यसनं जपः । तहानं 
चेव रिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ । अत एव मनुः-- "° बुदधिब्द्धिकराण्याश 
धन्यानि च हितानि च । नित्यं शाखाण्यवेश्चत नियमां ओवेवेदिकान् ॥ वेदस्य पारं गत्वा 

तु भूयो भूयस्तमभ्यसेत् । शाखं च विमलं कुयौ्न चाधीत्य यजेत्पुनः ॥? निगमाः पदाथ- 
निर्णयहेतवो निघण्ुप्रभृतयः ।* इति । अप० $ २६--१२७. 

५4 १. अ, ¶ । ८ 1 ¶/ त्. ७ .---८ , । ग् क्छ. गुणयुक्तम् अथ ता अन्यम् | 

710 
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"वेदाथवेपुराणानि सेतिहासानि रक्तितः । 

जपयन्ञाथसिदयर्थं विदां चाऽऽध्यालिकीं जपेत् ॥ १०१॥ 

तदनन्तरं बेदाधरवतिहासपुराणाक्ने समस्तानि व्यस्तानि वा आध्यामिकीं च 
(~ (~. 

विद्यां जपयज्ञसिद्धयर्थं येक्तन विधिना यथाराक्ते जपेत् ॥ १०१॥ 

बलिकमसघाहोमस्वाध्यायातिथिसच्ियाः | 

भूतपिच्रमरब्रह्ममनष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ 

वछिकमे भूतयज्ञः, स्वधा पितृयज्ञः, होमो देवयज्ञः, स्वाध्याये ब्रहमयङगः, 
सतिथिसक्करिया मनुष्ययज्ञः, एते पश्च महायज्ञा अहरहः कतव्याः निलयववात् । 
यत्पुनरेषां पएटश्रवणं तदेषां पावनत्ख्यापनाथ, न काम्यप्रतिपादनाय ॥ १०२ ॥ 

देवेभ्यस्तु हतादन्नाच्छेषाद्भूतबटि हरेत् । 

# ¢ विद्यामाध्यात्मिकीम् अध्यात्मसन्बन्धिनीम् उपनिषद्रन्थमित्यथेः । जपयन्ता्थ- 

सिद्धं बह्ययन्तसिद्धयर्थस् । अध्यात्मविययायाः प्रथगुपादानं प्राधान्यार्थ॑म् । वेदेद्युक्तेऽथर्वै- 
ग्रहणं व्रत्तपूरणाथम् 1 तथाऽङ्िरसामुपर्श्चणा्थ॑म् ।' इति अप० १३६. 

यदुर्पीरितने अपरार्कयि ° वेदेव्युक्तेऽथवेग्रहण बृत्तपूरणाथं ` इत्युच्यते तन्नसाधु । वेदा- 

खय एव, यथा ऽऽह भगवानलिः--““ तरयोखेकाखयो वेदा आश्रमाश्च त्रयोऽप्नयः 1 एतेषां 

रश्चणा्थाय संसृष्टा ब्राह्यणाः पुरा ॥* (३. १५.) इति 1 अथवैणो वेदशब्धवाच्यतोपचरि- 
केव । आह च वेद.--““ ऋग्वेदे भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वंणं चतुथमितिहासपुराणं 
पञ्चमम् `` इति । 

^^ ब्रह्मयज्ञमाह ?---इत्यस्य शछोकस्यावतारिकाऽपराके. 

† ५ बह्ययन्तमुक्स्वा महायक्तानाह ?`--इलपराकी वतारिकाऽस्य श्छोकस्य. 
न, क 

‡ ̂“ लोकरिकेऽ्नो ओपासने वा सायं प्रातरत्र होमो देवयक्तः । स्वाध्यायो ऽध्ययन 

विशेषो ब्रह्मयक्तः 1 अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञः । एषामेव संज्ान्वयमाह मनुः--*अहुतं च हुतं 

चैव तथा प्रहुतमेव च । ब्राह्म हुतं प्राशित च पञ्च यज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ जपोऽ्ूतो हृतो 

१ ख. जपयज्ञप्रसिष्यथम् । २ ख. देवेभ्यश्च हृता । 
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अन्नं भूमौ" श्वचाण्डाख्वायसेभ्यश्च॑ निक्षिपत् ॥ १०३ ॥ 
५४ {~ च क = + ८. = >, भूत तभ्यो बा ~ 

स्वगृह्यक्तन विधिना वेश्वदेवहोमं कत्वा तदवाशिष्टनानेन भूतभ्यो बारे हरत् । 
ज व्युदा थं = थारा (~ भूमा छ श्च उाटवा न नग्रहणमपक्वव्युदासाथम् । तदनन्तरं यथाराक्ति मूमावनं श्वचाण्डाख्वायसम्या 
~. , ~ = 4 (~. = (~ _ (= 01 ए ५ 3 नेगक्षवत् , चराब्दाक्कमिपापरोगिपातितम्यः, यथाऽऽह मनुः ` ° ञ्ुनां च पतितानां च 
ध = = ४ इ 2 ॐ 

श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैर्निक्षिपदमुवि ॥ ' इति । 
- कक्षन्यम-: अथ सायं ~ जुहयाः एतच्च सायं प्रातः कतव्यम्--:* अथ सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुया ” 

च ्र त वाल्य कमे ८ = न्तसंस्कारके 
र्याश्चरलयनस्मरणात् । इह केचदश्वदवाल्यस्य छ; पुंरष्रद्रल्वमर्नसस्कास्की 

हमः प्रहुतो भतिको बचिः । ब्रह्य हतं द्िजाग्रया्चा प्रादित पितृतर्पणम् ॥ ” इति 
अप० १४२. 

^ «८ श्वादीनामन्न भूमौ निःक्षिपेत् ! चण्डार्रब्दः पतितादिरपरियहाथः । तथा च 
मनुः--““ नां च पतितानां च श्वपचां पापरोगेणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैर्निः 

क्षिपेद्धवि ॥7* । अत्र पतितग्रहणं कपारूपाण्यादिपरि्हाथम् 1 तथा च ब्रह्माण्ड ( ब्रह्य ) 
पुराणम् - “पूव देवैर्जिता दैस्याः सड्य्यामाच्च पराजताः। कपारुपाणयो जग्मुः केचिन्नम्न- 
चतास्ततः ॥ केचिन्मुण्डास्त्वञ्जिताक्लाः काषायवसनास्ततः । सान्त्वताश्च दुराचाराः शौचा 
चारबदहिष्करताः ॥ नरास्थकेखसन्छ्ाः केचिद्धयाजन दानवाः ! अनाश्रमी चतस्थश्च जरी 

सुण्डी चथा च यः ॥ प्रायश्चित्तादिकं यश्च मूल्यन कथयन्नरः । निधैणो भिन्नमयोदो नास्ति- 
को वेदनिन्दकः ॥ रोगिणां चतिनां यश्च स्िणां वाऽथ निन्दकः | क्टधीणामथ देवानां 

निन्दलयात्मानमेव यः ॥ प्रख्यापयति यो विप्रो नाभिमानश्च वेदयेत् । कितवो मद्यपश्चैव 

ऋतूनां कयविक्रयी ॥ वणिग्वाघुषिको मामग्रेषकः 'पिञ्ुनस्तथा । अगारदाही गरदः ऊुण्डाज्ञी 

सोमविक्रयी ॥ सासुदङृच्छिदिक्ृच्च तेकिकः कूटकारकः । गुरोश्वारीकनिबेन्धी गुरोवेन्चयिता 

खरः ॥ मत्तश्चोज्कितवेदश्च घातको गुरुतल्पगः । सङ्करखीरतो बन्धुनोरीणां रम्परस्तथा ॥ 

निक्षेपहारी मायावी तथा कायचिकित्सकः । ऋणन्यो निन्दते दभ्यं विक्रीणश्च प्रशंसति ॥ 

खीबाङबाद्यणानां च हन्ता गोघः अपल्चवान् । वणेसङ्करङयश्च कारुकश्च विकमङत् ॥ 

स्वजातिधरमैसन्दयागी पररकमेरतश्च यः । पिबेच्छुकतं च यः पुंसां स च दुष्टो मुखेमगः ॥ एते 
दैत्या; समाख्याताः न तु खष्टाः स्वयम्भुवा । यज्ञेषु रक्षसां भागो देय इत्येव संस्मरन् ॥ 
विघेभ्यो मू्तिमद्धयश्च तेभ्यो दद्याद्रहाढलिम् । ब्रह्मणः स्यवत्कृतयुगं 14तरस्तच्र देवताः ॥ 

त्रेतायुगं क्षत्तरियश्च तव पूज्यार्च देवताः । धेयं द्वापरं वेक्यस्तत्र बुद्धस्तु पूज्यते ॥ शूद्रः 

करियुगं तत्र पूज्याः पाषण्डिजातयः । ” इाति अप० १४२-- १४४. 

१ अप० वायसाना च नि । २ क. चकाराक्छमि । ख. त्कृमिपापिरागि । २--३. ९२.। 

४. -१ , ब ¶ न 



७६ याज्ञवत्क्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

सत्वं चेच्छन्ति | “अथ सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात् । "` इत्यनसस्कार 

कर्मता प्रतीयत्ते । ““ अथाऽतः पञ्च महायज्ञाः । इत्युपक्रम्य ^“ तानेतानहरहः 

कुर्वीत । " इति नियत्वाभिघानाद्पुरुषाथेत्वं चावगम्यत इति । तदयुक्तम् ;-- 

परुषार्थतवेऽन्नसस्कारकमत्वानुपपत्तेः । तथौ हि द्रव्यसंस्कारकमैत्वपक्षेऽनारथैता वैशवदे 
रके 

वकर्मणः, पुरुषार्थते वेश्वदेवकमार्थता द्रव्यस्यति परस्परविराधात्पुरुषाथत्वेमेव युक्तम् । 

“महायज्ञैश्च यज्ञे ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। इति । तथा “वैश्वदेवे तु निवत्ते ययन्योऽतिथे- 

रात्रजेत् । तस्मा अनं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बाटे हरेत् ॥' इति मनुस्मरणात् । 

पुरुषात बरेश्वदेवाख्यं कर्म न प्रातिपाकमावतेनीयम् । तस्मात् ^“ अथ सायं प्रातः" 

इत्यादिनोत्तीप्रयोगौ दितौ । “* तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत ।” इति अधिकारवि- 

धिरिति सवंमनवदयम् | १०२ ॥ 

अन्नं पितमवुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम् । 

“स्वाध्यायं 1 चान्वहे कुयौन्न पचेदन्नमात्मनेः ॥ १०४ ॥ 

वरत्यहमन पितृभ्यो मनुष्येभ्यश्च यथाराके देयम्। अन्नाभवे कन्दमूरूफटादि; 

तस्थाप्यभवे जटं, देयम् । अपिशब्दात्छाध्यायं सततं कुयौत् अविस्मराणाथम् । 
प 

* ८५ स्वद्चाखाध्ययनं स्वाध्यायो न तु स्वराखेव, तस्या अकायैत्वात् । ततश्च स्वद्ा- 

खाध्ययनमन्वहमनुदिनं कयत् । बह्मयज्ञस्यैतत्पुनवैचनमन्वहमिति गुणविधानाथेम् 1 

इति अप० १४६. 

{ ̂ अन्रान्वहमिति विधीयते, अन्यदनृद्यते" इति अप० १४५. 

(न भ न ५ ५ ^~ 

+ "८ अधं सर केवरं मुङक्ते यः पचत्यात्मकारणात् । यज्ञद्रिषटाशनं द्यतत्सतामन्नं 

विधौयते ॥' इति मनुः ( ३. ११८.) 

^“ सुवासिनीः कुमारीङ्च रोगिणो गर्भिणीः ्ियः । अतिथिभ्योऽग्र एवतान्भोजयेद्- 

विचारयन् ॥ ११४ ॥ अदत्वा तु य पतेभ्यः पू भुङ्के विचक्षणः । स भुञ्जानो न जानाति 

शवगूमरिजग्धिमात्मनः ॥११५॥ ुक्तवस्स्वथविगरषु स्वेषु भृत्येषु चैव दि। सुञ्जीयातां ततः पर्चा- 

दवरशिष्टं तु दम्पती ॥ ११६॥* इति मनुः ३. ‹ सुवासिन्यो नवोढाः' ' इति ङुद्ुकः । 
माता

 सामानो मण
ा 

१.--३. ३. 9. 1 २.--३. १. ४.। २ ख. पपत्तेः । यथा हिं | ४.२३. १०८. । 

५.-- ग. तानेतान् महायज्ञानह्रहः' 



गृहस्थधमेप्रकरणम् | समिताक्षरां ७९७ 

न पचेदनमात्मने ` इत्यनग्रहणं सककादनीयद्रव्यप्रदर्खानार्थम् । आत्मार्थ च अनन 
न पचेत् । कथं तहि  । देवतादुदेशेनैव ॥ १०४ ॥ 

` बाटस्ववासिनीवृखगरभिण्यातुरकन्यकाः | 

सभोञ्यातिधिभुत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम् ॥ १०५ ॥ 
(क 

परिणीता पितृगृहे स्थिता स्ववासिनी, शेषाः प्रसिद्धाः | बाखादीनति- 
थिभूत्यांस्च सभोञ्य भोजयित्वा दम्पत्योः शेषभाजने कतेव्यम् | १०५ ॥ 

अपोराौनेनोपरिष्टादधस्ताददनता तथा । 

अनम्रमग्रतं चैव का्यमन्न दिजन्मनां ॥ १०६ ॥ 
मुञ्ञानेन द्विजन्मना उपरिष्टादधस्ताच्चापोर्हनाख्यन क्मणाऽऽनमनग्ममृतं 

च कार्यम् । द्विजन्मग्रहणमुपनयनप्रभूतिसवोश्रमिसाधारण्याथंम् ॥ १०६ ॥ 

अतिथित्वेन वणौनां देयं -राक्तयाऽनुपूवैराः+ । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकैः ॥ १०७ ॥ 
* ‹‹ बाखादीनतिथींङ्च मोजयित्वाभुक्तावदिष्टं दम्पतीभुञ्ीयाताम् । असामथ्यौ- 

दारः, तथा बद्धः, परिणीता कन्या पितृगृहे स्थिता स्ववासिनी, गभेपुष्ट यर्थ गर्भिणी, क्षीण- 

त्वादातुरः, वचनादतिथिः, गृहव्यापारसाधकत्वाद्धुत्याः ।*ˆ अप० १४७. 

{ “तथा--त्रह्मचारी गृहस्थङइच योऽनश्चस्तु तपङ्चरेत्। प्रायाभ्ेदोत्ररोपेन अवकी- 

णी भवेत्तु सः ।** इति अप० १४८. 

‡; ̂'अन्राऽऽत्मनः कैवल्यं विवक्षितम् । तेन देवादीनामात्मनङच कृते न दोषाय |” 

तदाऽऽहमनुः--““ देवतातिथिश्वत्यानां पितृणामात्मनङ्च यः । न निवेपति पञ्चानायुच्छु- 

सन्न स जीवति ॥" इति अप० १४६. 

६ ̂ ब्राह्मणादीनां वणीनामतिगिभावे सतिं ब्राह्यणादिक्रमेण ते भोजयितव्याः यदि 

ता मान 
ता ०००४५ 

१ख. न पचेदन्नमास्माथम् । अन्न । ख. आत्माथमन्नं न पचेदिति नास्ति । २ ख. आपो- 

नेन । ३ अप० दधस्ताच्यैव भ॑न्नता । ४ ख. आपोरानाख्येन । ५ ख- सर्वाश्रम॑सांधारणाथेम् । 

६ अप० अतिथिते तु वणौ । 
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वरखदेवानन्तरं बणीनां ब्राह्मणादीनाम् अतिथिवेन युगपत्प्राप्तानां ब्राह्मणाघा- 
नुपूर्व्यण यथाशक्ति देयम् । सायकाटेऽपि यद्यतिधिरागच्छति तदा असावप्रणोयः 

अप्रत्याख्येय एव । तथाऽऽ मनुः- “तृणानि मूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनुता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छेयन्ते कदाचन|” इति । यद्यप्यदनीयं किमपि नास्ति तथाऽपि 
वाग्भूतृणोदकेरपि सत्कारं ॒कुयात् ॥ १०७ ॥ 

सत्करत्य भिक्षवे भिक्ष दातव्या स्चताय च । 

भमोजयेच्चागतान्कारे सखिसबन्धिबान्धवान् ॥ १०८ ॥ 
(किम 

भिक्षवे सामान्येन भिक्षा दातन्या। संत्रताय ब्रह्मचारिणे यतये च सत्छृत्य ^“ स्व- 

स्तिवाच्य भिक्षादानमप्पूवंम् ” इत्यनेन † विधिना मिक्षा दातव्या | मिक्चा च प्राससमिता, 

मासश्च मयूराण्डपस्मिणः,-- प्रासमात्रा मवेद्धि्षा पुष्कं तचतुगणम् । हंत॑स्त॒ 
तैश्चतुर्भिः स्यादग्रं तल्तिगुण मवेत् |” इति शातातपस्मरणात् । भोजनकारे 

चाऽऽगतान्सखिसंबन्धिवान्धवान् भोजयेत् । सखायो मित्राणि, . सन्धिना येभ्यः 

कन्या गृहीता दत्ता वा, मातृपितुसबन्धिनो ‡बान्धवाः ॥ १०८ ॥ 

तिथिपूजाकरणविषयथेव ।..-अत एव मनुः क्षत्तरियादीनामिच्छयाऽति्यं कायेमित्याह-- 

:ष्यदि स्वतिथिधर्मेण क्षत्त्रियो गृहमाजेत् । भुक्तवत्सु तु विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥ वेय 
रूद्ावपि ग्ाप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणो । भोजयेत्सह भव्येस्तावानरदयंस्यं प्रयोजयन् ॥* इति 

(मनुः ३. १११--११२ ।) आनदोस्मनैषठुयंम् ` इति अप० १५२. 

# ^‹ आसनावसथो शय्यामनुबनज्यासुपासनाम् 1 उत्तमेपूत्तमं ऊयोद्धीने दीनं समे 
समम् ४? इति मनुः (३. १०७.) 

{“"गौतमः--स्स्िवाच्य भिक्षादानमप्पूर्वम् 1 अप्पूवैमुदकपू्म् । यतिविषयमे- 
तत् `` इति अप० १५३. 

{ °‹ इतरानपि सख्यादीन्त्सम्भीलया गृहमागतान् 1 सस्करलयाज्नं यथाशाक्ते भाजयेत्सह- 

भार्यया ॥:` इति मनुः (३. ११३.) 
नभ 

१ ख. अप्रत्याख्याय एव । २.-- २३. १०१. 1 २ ख. भिक्षवे भिक्षां। ४५ख. तव्या 

मुत्र । & ग. ख. भिक्षादानमापः पूर्वम् । जस्यामपपूवोमित्यनेन विधिना । क. ख. मिक्षादानमपूर 

मित्यनेन । ७ ग. हन्तेति तैश्वतु । क. हृन्तस्तैस्तु चतु । 
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-महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत् | 

सच्ियान्वासनं स्वादु भोजनं सूतं वचः ॥ १०९ ॥ 
क क ष महान्तसुक्षाणं धौरेयं महाजं वा श्रोत्रियायोक्तरक्षणायोपकस्पयेत् मवदर्थमय- 

मस्माभिः परिकत्पित इति । तप्प्रीत्य॑थ, न तु दानाय व्यापादनाय वा, यथा सर्वमे- 

तद्भवदीयमिति--ग्रतिश्रोत्रियमुक्षासंभवात् ““अस्वर्ग्यं टोकविद्विष्ट धम्थ॑मप्याचरेनं |" 

दति निषेधा । तस्मात्सक्कियादयेवं कर्तव्यम्, सक्किया स्वागतवचनासनपायाध्यौ- 
चमनादिदानम्--तस्मिचपविष्टे पश्वादुपवेशनमन्वासनं, स्वादु भोजनं मिष्मनं, सूतं 
वचः धन्या वयमद्यभवदागमनादित्येवमादि । अश्रोत्रिये पुनः :‹ अश्रोत्रियंस्योदक- 

० ©, = (५ 

सने" इति गौतमोक्त वेदितव्यम् | १०९ ॥ 

प्रतिसंवत्सरं वष्योः खातकाचायैपाथिवाः | 

परियो विवाह्यश्च तथा यज्ञं पत्युतिजः पुनः ॥ ११० ॥ 

# ८८ महान्तसुक्षाणं बरीवदै, तदरामे अजं, श्रोत्रियाय मधुपकौहाय गृहमागताय 
उपकल्पयेत् पचेत् संस्कुयादिति यावत् । तथा च श्रुतिः--““ अतिथिवौ एष एतस्याऽऽ- 
गच्छति यः सोमः कतस्तस्यादेतद्यथा रक्ते वा ब्राह्मणाय वा महोक्ष वा महाजं वा 

पचेत्तदु ह मानुषम् `` इति । तथा च बहूचवराह्यणम् -- ४"यावन्तः खलु वे राजानमनुयन्ति 

तेभ्यः सर्वेभ्य आतिथ्यं क्रियतेऽञ्नि मन्थन्ति सोमे राजन्यागते तद्यथेवादो मनुष्यराज 
आगतेऽन्यरिमन्वाऽदेव्युश्चाणं वा वेहतं वा श्चदन्त॒एवमेवास्मा एतक्षदन्ते यदि 

मन्थन्त्य्िर्हिं देवानां पश्चुः । ततश्च यः कथिदाह- श्रो्ियायोपकस्पयेद्वाचा प्रति- 

पादयेन्न तु हिंस्यादिति, तच्छति विरुद्धम् ॥ न ^“ नहिंस्यास्सवेभूतानि ” इति निषेधो 

मधुपकीङ्गभूतां दिंसाुपसंकामत्यञ्नाषोमीय हिंस्मिव । अत एव मनुः“ मधुपक च 
सोमे च पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव पशवो र्हिस्यान्नान्यत्रत्य्वीन्मनुः ॥' इति। तथा च गृह्य- 

कृच्छोनकः--“ आचान्तोदकाय गां वेदयन्ते हतो मे पाप्मा पाप्मा मे हत इति जपिर्त्वो 

कुरुतेति कारयिष्यन्माता सद्राणां दुहिता वसूनामिति जपित्वोमुत्सजतेत्युत्खक्ष्यन्नामांसो 

मधुपर्को भवति" । अव महोक्षोपकल्पनसुखेन मधुपक विधीयते । तथा सक्किया पूजा । 

१ क. तसतीत्यरथम् ! २ आ. १५३.। २३ ख. ग. सच्रिया कतैव्या । घ- साकिय्यिवकर्तैव्या | 
४ ख. मिष्टमशनम् । ५ क. त्रियस्योदकासने इति “° अश्रोत्रियस्यामनोदके ” इति पुस्तकान्तरे । 

६ कन्ध + द ¶ | 
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स्नातको विघास्नातकः, व्रतस्नातकः, विदात्रतस्नातक इति । समाप्य वेद- 
मसमाप्य व्रतं यः समावतेते स विद्यास्नातकः, समाप्य व्रतमसमाप्य वेदं यः समा- 
वर्तेते स व्रतस्नातकः, उभयं समाप्य यः समावतैते स विद्यात्रतस्नातकः। आचाय 

उक्तखक्षणः, पाथिवो वक्ष्यमाणरक्षणः, प्रियो मित्रम् , *विवाह्यो जामाता, चकारात् 

श्रल्युरपितृव्यमातुखादीनां ग्रहणम् । ̀ ऋत्विज वृत्वा मधुपकंमाहरेत् ° ““स्नातकायोप - 
स्थिताय । '” “° राज्ञे च |! “* आचार्यश्रह्युरपितृव्यमारवुखानां च। ” इवययाश्वलायनस्म- 

रणात् । एते स्नातकादयः प्रतिसंवत्सरं गृहमागता अष्योः मधुपकण संपूज्याः 
वद्दितन्याः। अर्धशब्दो मधुपर्क टक्षयति । ऋत्विजश्वोक्तरक्षणाः संवत्सरादवोगपि 

प्रतियज्ञं मधुपर्केण संपूज्याः ॥ ११०॥ 

अध्वनीनोऽतिथिर््ञेयः श्रोत्रियो वेदपारगः | 

मान्यावेतौ गृहस्थस्य बह्मलोकमभीप्सतः ॥ १११ ॥ 

† अध्वनि वतैमानोऽतिधिर्बेदितन्यः | श्रोत्रियवेदपारगावध्वनि वर्तमानौ ब्रह्म- 

रोकमभीप्सतो गृहस्थस्य मान्यावतिथी वेदितव्यौ ॥ यद्यप्यध्ययनमात्रेण श्रोत्रियः । 

अन्वासनं तस्मिन्नुपविष्टे उपवेशनम् । स्वादु भोजनं सर्पिष्मदन्नम् । तथा च वसिष्ठः 

^“ क्षत्त्रियायाभ्यागताय सर्पिष्मदन्ने पचतीति "` सूनृतं वचः कस्याणी वागिस्येतानि कर्तै- 

व्यानि ` अप० १५४--५५. 

* ¢ विवाह्यः स्नुषाया जामातुश्चपिता ” अप० १५५. 

† ̂* अच्र चोपस्थितग्महणात् स्नातकादयो गृहमागता एवाहणीया इति गम्यते । 

स्नातकपार्थिवादनिां श्रोत्रियत्वे सत्यहणम् , अन्यथा--“ महोक्च वा महाजं वा भ्रोतरियायो- 

पकल्पयेत् ।* इति विरोधः स्यात् †› इति अप० १५५. 

{ ““ तथा च मन्ः- एकरात्रं हि निवसन्नतिधथिव्रीह्मणः स्मृतः ! अनित्यं हि स्थितो 
यस्मात्तस्मादततिथिरच्यते ॥ (३. १०२) यश्च यथाविधि वेदाध्ययनस्य पारंगतवान् स 

श्रोत्रियः! वेदशब्देनाव स्वशाखोच्यते । तथा चाऽऽपस्तम्बः-- धर्मेण वेदानामेकेकां शाखा- 
=, क, क 

मधीत्य श्रोत्रियो भवति ` ( १. ३, &, ४) इति ॥ अध्येतृभेदेनेकेकमिति वीप्सोपपत्तिः । अत 
[ ना सा ०० = नणय 

१ क. समप्येत्यादि प्त वियात्रतस्नातक इत्यन्तं नास्ति । २.- १. २४. १.- ४. | 

२ क, मातुखादीनां च । 
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तथाऽपि श्रुताध्ययनसंपन्नोऽवर श्रोत्रियोऽमिधीयते । एकदाखाध्यीपनक्षमो वेदपा- 

रगः ॥ १११॥ 

प्रपाकरुचिने स्यादनिन्यामन्त्रणाहते । 

वाक्पाणिपादचापस्यं वज॑येचातिभोजनम ॥ ११२ ॥ 
प्रपाके रुचियस्यासौ स परपाकरुचिः नैव परपाकरुचिः स्यात्, अनिन्दनाम- 

नत्रण विना---^“"अनिन्येनाऽऽमन्तरितो नापक्रमेत्' इति स्मरणम्। वक्पाणिपादचा- 
पत्यं, वाक्च पाणी च पादौ च वाक्पाणिपादं तस्य चापल्यं, वजेयेत्। वाक्चाप्यं अजस- 

भ्यादरतादिभाषणं, पाणिचापद्यं व॑खनास्फोटनादि+ पादचाप्यं खङ्कनोतछुवनादि, चका- 

राननत्रादिचापल्यं, वर्जयेत् ,--“ न रिदनोदरपाणिपादचक्ुरवाक्चापलखानि कुयोत ।'' 

इति गौतमस्मरणात् । अतिभोजनं च वज॑येत् {अनारोग्यादिहेतुत्वात् ॥ ११२ ॥ 

अतिथि श्रोतियं तृप्तमासीमान्तमनुबजेत् । 

अहःरोषं समासीत रिरिच बन्धुभिः ॥ ११२ ॥ 
्रबोक्तंश्रोत्रियातिर्थ बेदपारगाक्तै्थं च भोजनादिना तृप्तं ‡सीमान्तं यावदनु 

एव बोधायनः,--° एकां शाखामधीरय श्रोलियो भवति › इति। एतावतिथिश्नोत्रियो बह्रोक 

कामेन गृहस्थेन मान्यौ पूज्यौ । निस्यस्याप्यस्यानुषङ्गिकं फल्मेतदिति वचनसामथ्योद्भम्यते । 

श्रावियस्य स्नातकपार्थिवत्वादिविशिष्टस्य मधुपकरूपमहेणसुक्तम् । भ्रोतरियस्वमात्ेणातिथि- 

त्वमात्रेण चा विशिष्टस्यमाननमनेन फलाय विधीयत इत्यनुसंधेयम् ॥ ” इति 

अप० १५५--६. 

% ('अनिन्येनामन्त्रितो नापक्रासेत् , आमन्त्रितो वाऽन्यदन्नं न प्रतिगृह्णीयात् "" इति 

कास्यायनः ।* इति अप० १५६. 

† तथा च मनुः--“अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्यं चातिभोजनम् । अपुण्यं रोकविद्िषटं 

तस्मात्तत्परिवजयेत् ॥* (२. ५७.) 

† त्रिविधा सीमा- वास्तुसखीमा, ग्रामसीम, क्षत्रसीमेति । सा चानुब्रजनीयगुणपेश्च- 

या व्यवस्थापनीया । ..---- -- गच्छतोऽनु्र्योच्छा । यदि कुतोऽपि हेतोर्नेवसति तदा 

यत्का्यै तदाह शङ्खः -' सहाऽऽसीत प्रदोषेऽनुक्ञाप्य शयीत पूर्वं प्रतिबुध्येत प्रास्थितमनुन- 

जेत् समभ्यनुक्ञातो निवतेत ॥** इति अप० १५६---७- 
१) 

[ 

१ ख. ग. एकराखाध्ययन ० } २ ख. पल्याणस्फोट । ३.--९ ५०. । ४ ख. ग्यहे । 

। क! 
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रिरि (4 

त्रेनत् । ततो भोजनानन्तरमहः रोषं तहासपुराणादिवेदिमिः उश्च काव्यकं 

थाप्रपञ्चचतुरैः बन्धुभिश्वानुक्खरपकुराटैः सहासीत ।॥ ११३ ॥ 

उपास्य पथिमां सन्ध्यां हृत्वार्भस्तानुपास्य च । 

भृत्यैः परिवृतो सुतमा नातितृक्त्याथ सवित् ॥ ११४ ॥ 
ततः पूर्वोक्तेन विधिना पश्चिमां सन्ध्यामुपास्य, अग्रिमभ्नीन्वा इत्वा तानुपा- 

स्योपस्थाय, भृव्यैः पूर्ीक्तैः स्ववासिन्यादोभेः परितो नातितुततवा मुक्ता, चकारादाय 

व्ययादिगृहचिन्तां निवैय, अनन्तरं संविदात् स्वप्यात् ॥ ११४ ॥ 

बरह्ये महूत चात्थाय चिन्तयदात्मनो हितम् । 

{धमीधकामान्त्खे काटे यथाडाक्ते न हापयेत् ॥ ११५ ॥ 

तते ब्रह्म मुत उत्थाय पाश्वमेऽ्प्रहर परबुद्धयात्मनो दितं छृतं, करिष्यमाणं 

च, बेदार्धसदायांश्च, चिन्तयत् , तदानीं चित्तस्याव्याकुरुतवेन त॑ततप्रातेमासयोमग्यत्वात् । 

* अत्र दक्षः--: सक्ता तु सुखमास्थाय तदच्चं परिणामयेत् 1 इतिहासपुराणाभ्यां 

वष्टसप्तमको नयेत् ॥ अष्टमे रोकयात्रा तु बहिः संध्या ततः परम्|” इति अप० १५७. 

† अच्र दश्चः--* होमो मोजनकालश् यच्चान्यद्हङृत्यकम् । कत्वा चेव ततः पश्चा- 

त्स्वाध्यायं किंचिदाचरेत् ॥ भरदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन ते नयेत् । याम्यं श्ानस्त॒ 

ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥” इति अप० १५७. 

: ० परित्यजेदथैकामो स्यातां धमविवर्जितौ । धरम चाप्यसुखोदकं लोकसं (वि, कुष्ट 

मेव च ॥ ` इति मनुः. 

३ “८ श्रेयश्च त्रिवगौत्मकम्। यदाहमनुः- धमौथौवुच्यते श्रेयः कामार्थ धमे एव च 

अथै एवेह वा श्रेयांख्िवगै इति तु स्थितिः ॥ ` [ २. २२४. | घमीधकामास्चिवर्मः । तथे 

तच्च श्रयोऽयल्थ मया साधनीयमिति चिन्तयटपरिभावमेत् । “ब्रह्य सुदूरे उद्येत धमोथो- 

वनुचिन्तयेत् । कायङ्धेशांश्च तन्मूखान्वेदतन्ताथैमेच च ॥ किंलुमे स्यादिदं कत्वा किं नु 

मेस्यादङुधतः । इति संचिन्त्य कायौणि धीरः कुर्वति वा न वा ॥ उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं 

किम सुकृतं कृतम् । दत्तं वा दापितं वाऽपि वाक्सत्या वाऽपि भाषिता ॥ उत्थायोत्थाय 

बोद्धव्यं महद्धयसुपस्थितम् । मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥ यस्यां राच्यां 

उ्यतीतायां न किंचिच्छुभमाचरेत् । तमेव वन्ध्यं दिवसमिति विद्याद्धिचक्षणः॥* अप० १५८ 

____--------~~--- 
~~~ 

11 
0 भ) 

१ तन्ुपरतिपत्तियोग्य | 
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+ततो धमोथकामान्तस्रोचितकाटे यथाराक्ति न पसियिजत् ,--यथासंभवं सवतत्यथः 
पुरुषाथत्वात्। यथाऽऽह गोतमः--““न प्रवौहर्मष्यन्दिनापराह्यानफखन्कुरयात् धर्माथ- 
कामेभ्यः ।  “* तेषु घमांत्तरः स्वा । ” इति । अत्र ययप्यतपां सामान्यन 
सेवनमुक्त, तथाऽपि कामाधयोषेमाविरोधनानुषएठानं तयाधममूटन्वात । एवं प्रतिदिन- 

मनुषठेयम् ॥ ११५ ॥ 

†विद्याकभवयोबन्धुवित्तेमौन्या यथाक्रमम् । 

एतैः प्रमूतेः शरदरोऽपि वाके मानमेति ॥ ११६ ॥ 

विद्या पूर्वोक्ता, कम श्रौतं स्मार्ते च, वयः आत्मनोऽतिरिक्तं सप्तत्या वा 

ऊर्ध्व, बन्धुः स्रजनसंपत्तिः, वित्तं ग्रामरल्नादिक,ः-एतेयुक्ताः क्रमेण मान्याः प्रूनानी- 

याः । एतेधिदयाकर्मवन्धवित्तेः प्रमूतैः प्रदैः समस्तैव्यस्तैवी युक्तः शुद्धोऽपि वाधेके 

अरीतेरू्वं ‡मानम्हति,--“शद्रो ऽप्य॑रीतिको वरः" इति गोतमस्मरण।त्॥ ११६॥ 

बृदधभारिनरेपस्नातसखीरोगिवरचक्रिणाम् । 

पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः ॥ ११७ ॥ 

£ “"घमौङ्गमूते के धम कुत् । न तद्वावेनाधकामौः । प्वं धमावरिषद्धेऽथकारेऽ- 

भैमेव । तथा तदुभयानवशदधे काले कामम् ॥ ` ` इति अप० १५८. 

† ̂ वित्ते बन्धुषैयः क्म विया जवति पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो 

यद्यदुत्तरम् ॥ पञ्चानां दिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च ! य स्युः सोऽपि मानाः शचुदोऽपि 

दशमीं गतः ॥ (मनुः २. १३७.) वर्षशतसयोत्तमो दामो भागो दशम । संख्यातो भूया- 

सि, प्रकर्षतो गुणवन्ति । तेन जातिमनादस्य बह्ूुवियोऽल्पवियेन मान्यः । प्रङृ्टविदयङ्चाप- 

छष्टवियेन । एवं कमोदिष्वपि ` इति अप० १६०. 

{ ̂ नमस्कारव्यतिरिक्तं मानम् `` इति अप० १५९. 

१ न पूरवीहपराहमध्यन्दिनानफ । २ अप० यथाकति धमधका । २.--९- ४६, ४७. । 

# आ. ३।५ श्रौतं स्मत वयः श्रौतं स्मत वा। ९ एतः कर्मवयोबन्धु । ७ अश्ीतिकावर इति 

च पाठः (६. १०.) ८ अपण्स्तु। 
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द्धः पक्वश्ीरः प्रसिद्धः, भारी भाराक्रान्तः, *नपो मूर्पतिनं क्षत्रिय- 
मात्र, स्नातो विदात्रतोभयस्नातः, खी प्रसिद्धा, रोगी व्याधितः, वरो विवाहोद्तः, 

चक्री राकटिकः, चकारान्मत्तोन्मत्तादनिां ग्रहणम् ,--“"बालव्रद्रमत्तोन्मत्तोपहतदेह- 

भाराक्रान्तख्रीस्नातकग्रनजितेभ्यः।?' इति राङ्कस्मरणात् ,--एम्यः पन्था दयः। एतेष्वा- 

भिरुल्यागतेषु स्वय पथोपक्रमित्। बँदरादीनां राज्ञा सह पथे समवाये राजा मान्य इति 

तस्मै पन्था देयः । 1 मूपतरपि स्नातको मान्यः, स्नातकम्रहण स्नातकमात्रप्राप्यर्थ, 

न ब्राह्मणाभिप्रयेण,--तस्य सदैव गुरुत्वात् यथाऽऽह शाद्धुः,--““अथ ब्राह्मणायन 

पन्था देयो राज्ञ इत्येके ] तच्चानिषठं, गुरर्ज्येष्टशच ब्राह्मणो राजानमतिरेते तस्मे 

पन्थाः । ' इति । वृद्धादीनां परस्परं पाथे समवाय ईद्रतरायपेक्षया विद्यादिभिवा 

विरोषो द्रष्टव्यः ॥ ११७ ॥ 

इज्याध्ययनदानानि वेरयस्य क्षत्रियस्य च | 

प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८ ॥ 

वेद्यस्य क्षत्रियस्य, च चकाराद्राद्यणस्य द्विजानुखोमानां च, यागाध्ययनदा- 

नानि साधारणानि कमणि, ब्राह्मणस्याधिकानि प्रतिग्रहयाजनाध्यापनानि | तथेति स्मू- 

त्यन्तरोक्तवच्युपसग्रहः, यथाऽऽह गौतमः-““क्रषिवाणिज्ये वा स्वयकृते।” “"कुसीद्- 
= (= 

चं | इति । {अध्यापनं तु क्षल्रियवेद्ययोब्रोह्यणपरेरितयोभेवाति, न सखेच्छया---“"आ- 

% ५८ नुपो राजन्यः ” इति अप० १६०. 

† « नृपस्य खातको मान्यः स चेदाद्यणः। ” इति अप० ५६०. 

‡ “भ्यस्पुनः * अब्राह्मणादध्ययनमापत्कारे विधीयते 1 इति तत् अध्यापनमावकवत्वम 
ब्राह्मणस्याभ्य नुजानाति न तु दृत्तित्वमपि । अत एवानन्तरमाह मनुः--अनु्रञ्या-च दखुश्रुषा 

यावदध्ययने गुरोः । ̀  (म. २. २४१)... .-.एवै च `“ अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां पापी- 

यसी ब्रृत्तिमातिष्ठेरन्न तु कदा चिञ्ञ्यायसीम्' इति वसिष्टवचनं नासमञ्जस भवति ।” 

अप ० १९६०-१. 
क 1 "न "न 

१ क. बद्धः प्रसिद्धः । ग. घ. पक्वकेशः प्रसिद्धः! २ क. एतेष्वमिमुखायातेषु । २ क. 

बद्धानां राज्ञा । ४ क. ब्ृद्धतरपिक्षया । ५.--१०.- ५; &. | 
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पत्काङे ब्राहमणस्यात्रा्णादविदयोपयोगः। अनुगमन श्रा । समाते ब्राहमणो गुरः 1 
दति गौतमस्मरणात् । एतान्यनापदि ब्राह्मणस्य षट् कर्माणि । तत्र त्णीज्यादीनि 
धमोयोनि, प्रतिप्रहादीनि वृच्यथनि,--“‹ षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जी- 
विका । याजनाध्यापने चैव विद्ुद्धाच्च प्रैतिम्रहः | ” इति मनुस्मरणात् । अत 

इज्यादीन्यवद्यं कतेव्यानि न प्रतिम्रहादीनि । “' द्विजातीनामध्ययनमिञ्या दानम् । ” 

-*ब्राह्मणस्याधिकाः प्रचनयाजनप्रतिग्रहाः |?” ^` परपु नियमः । " इति गौतमस्मर- 

णात् ॥ ११८ ॥ 

प्रधानं क्षत्तिये कमं प्रजानां परिपारुनम् । 

कुसीद क्राषिवाणिञ्यपाशुपाल्यं विदाः स्मृतम् ॥ ११९ ॥ 

क्षत्रियस्य प्रजापारनं प्रधानं कमे धमांथं वृत्य च । वैद्यस्य कुसीद्- 
कृषिवाणिञ्यपञ्युपाठनानि वृच्यथानि कमोणि । कुसीद नुद्धध्ं द्रव्यप्रयोगः, लामा 
ऋयविक्रयौ “वाणिज्यम् , रेष प्रसिद्धम् ,--““ राख्राखमभृत्वं क्षत्रस्य वणिक्पश्ुकृषी 
विशः। आजीवनार्थं धम॑स्तु दानमध्ययने याजैः॥ ” इति मनुस्मरणात् ॥ ११९ ॥ 

शूद्रस्य दिजशुश्रूषा तयाऽजीवन्वणिग्भवेत् । 

!शिव्पैवौ विविधेजीवेदजतिदितमाचरन् ॥ १२० ॥ 

सद्रस्य द्विज्युशरूषा प्रधानं कमं॒धमाथं दृच्यथं॑ च । तत्र ब्राह्णञ्ुश्रषा 

परमो धर्मः,--: विप्रसेवैव शुद्धस्य विरिष्टं कम कीत्यैते' । › इति मनुस्मरणात् 1 
ता मन १५५५१०१५ 

* वाणिज्यं वणिक्कम । ततश्च धान्यादि सम॑ गृहीत्वा महां दीयत इति वाणिज्यम् 

अप० १६१. 

† “ अशक्नुवंस्तु इुश्रूषां शदः कतु द्विजन्मनाम् । पुत््रदारास्यये प्रासे जीवेत्कारुक- 

कर्मभिः इति मनुः. ॥ (१०. ९९.) 
1) नोन लान्ति ५ 

१ आपत्कल्पो इति च पाठान्तरम् । २~--७. १, २, ३.। २-१०-७६. । ४~--१०, 

१, २, ३, ° नियमस्तु ` इति । च पाठः । ५.--¶०. ७९. । €.~-+ ० १२३। 
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यदा पुनद्विज्युश्रुषया जीवितुं न शक्रोति तदा वणिग्बूच्या जीवेत् । नानाविधैवो 

रिद्यै्िजातीनां हितं कुबेन् याद्दौः कर्मभिः द्विजातिद्चश्रूषायामयोग्यो न भवति 

तादरानि कमणि कुर्वनित्यर्थः । तानि च देवखोक्तानि--* श्धधर्मो द्विजातिद्य- 

श्रूषा पापवर्जनं कलत्रादिपोषणकर्षणपञ्युपाटनमारोद्रहनपण्यन्यवहारचित्रकमेरृत्यगी- 

तवेणुबीणामुरजमृदङ्गवादनादीनि * ॥१२० ॥ 

कि च-- 

भार्यारतिः शुचिभेत्यमतौ श्राक्रियापरः । 

नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्नहापयेत् ॥ १२१ ॥ 

*भायौयामेव न साधरण्रीषु परघ्रीष वा रतिराभेगमनं यस्य स तथोक्तः; 

नयुचिः बाह्याम्यन्तरदयौचयुक्तः द्विजवत् › भैत्यदेः भतो, श्रादधक्रियारतः,--श्राद्धानि 

नित्यनैमित्तिककाम्यानि च क्रियाः स्नातकत्रतानि अविरद्धानिः--तेषुः रतः । नम 

इत्यनेन मन्त्रेण पूर्वोक्तान्पञ्चमहायज्ञानहरहनेहापयेत् . अनुतिष्ठेत् । नमस्कारमन्त्रं च 

केचित्--° देवताम्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहाय स्वधायै 

नित्यमेव नमोनमः ॥ ” इति वणैयन्ति, नम इत्यन्ये । तत्र वैश्वदेवं खोकिकेऽग्नौ 

कर्तव्यं न वेवाहिकेऽग्रावित्याचायाः ॥ १२१ ॥ 

ॐ ८ भायौयामेव रतिर्यस्य स तथोक्तः । अनेन च भायीव्यभिचारपरिहारो धमैस्वे- 

नास्य विधीयते । चिः शाखीयकश्षोचकतौ स्यान् । शलभतां श्वलयानां पुल््रकर्त्रादीनां 
पोषकः । श्राद्धकियापरः श्राद्धानुष्टाननिष्टः । उक्तान्पञ्चयज्ञान्नमस्कारात्मकेन मन्त्रेण कुयौत्। 
न पुनरनधीतमन्तत्वेन तान्हापयेत्यजेत् 1 मन्त्राब्दोऽत्र सकरमन्त्रकार्यनमस्कारविनियो- 

गाथ. । अन्यथा समानाथतया स्वाहाकारस्धाकारयोरेव कार्ये स्यात् ॥ 

ननु च शूद्रोऽनभ्िः कथमञ्चिसाध्यकमोधिकारी स्यात् । न चास्य विवाहाभिरस्तीति 
वाच्यम् ,- शूद्रस्य विवाहहोमाभावात् । न ह्यमन्त्रकोऽस्तिहोमः । न च शद्धो मन्त्रवान्। 
नमस्कारश्च पञ्चयज्ञेष्वेव मन्त्रकार्ये विधीयते । न विवाहेऽपि 1 तस्मादभरिसाध्येषु कर्थेषु 

वक्तव्योऽस्याधिकारः । उच्यते--अनभ्नेरपि शूद्रस्य वेश्वदेवादीनि कमीणि ङोकिकेऽञ्मौ 
कार्याणि । तं मरत्येवेह॒विषहेतत्वात् । यथा निषादस्थपतीष्टिः । किंचिहविजातीनामपि 

वेश्वदेवकमे न विवाहाश्रेनियतं किं पुनः शूद्रस्य । यत्त॒ गौतमेन श्ूदमधिक्ृत्योक्तं-- 

५“ पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेयेके ” इति तद्धौकिकाभिविषयम् ।” अप० १६३. 

१ क. वादनानीति । २ ख. मृत्यादिमता । 
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यथा व्याप्रचोरादुपहितदेशाक्रमणादि * । अकस्मानैष्कारणे किचेदपि परुषमपरयं 
उद्वेगकरं वाक्यं न वदेत् | न चाहितं, नाद्रत वा प्रियमपि, चकारादसम्यं बीभ- 

त्सकरं च,--अकस्मान वदोदिति संबध्यते । एतच्च परिहासाष्िन्यातिरकेण,--“'गुर्- 

णाऽपि समं हास्य कतव्य कुटिरं विना ।* इति स्मरणात् । न च स्तेनः, अन्यदी- 

यस्यादत्तस्य गृहीता न स्यात् । प्रतिषिद्धढरद्युपजीवी वाधुषी न स्यान् ॥ १३२ ॥ 

कि च- 

दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्त्सकमण्डलुः । 

कुयौलदक्षिणं देवमद्रोविप्रवनस्पतीन् ॥ १३३ ॥ 

दाक्चायणे सुवर्णै, तदस्यास्तीति दायक्षायणी । ब्रहमसूत्नं यज्ञोपवीत तदस्यास्तीति 

ब्रह्मसूत्री, वैणवयष्टिमान् , ‡कमण्डल्ुमान् ,-- स्यादिति सवेत्र सबन्धनीयम् । अत्र ्र- 

ह्य चासिप्रिकरणोक्तस्यापि यज्ञोपवीतस्य पुनवेचनं दि तीयप्राप्तवथंम्,--यथाऽऽह वसि- 
ए्ठः--“स्नातकानां द्वितीयं स्यादन्तवोसस्तथोत्तरम् । य्ञोपवीते दवे यष्टिः सोदकश्च कम- 
ण्डलुः।]) इति। अत्र दाक्षायणीति {सामान्यामिघानेऽपि कुण्डरधारणमेव कायैम् ,-- 
“ध्वैणर्वी घाययष्टे सादकं च कमण्ड्ुम् । यज्ञोपर्बातं वेदं च शुभ रौक्मे च 
कुण्डले || ” इति मनुस्मरणात् । तथा देवं देवप्रतिं, मृदमुद्धतां, गां, ब्राह्मणं, 
7 7 ` 

[ +. क को % " अथ वा निशिते ऽर्थे सदायमतिशङ्कां न कुयोत् ।'› इति अप० ५७३. 

† ̂  अच्र यमः--श्रत्यश्चं वा परोक्ष वा पतितं याद पयति । प्रस्यादेशो न कतेव्यो 

रक्षेदात्मानमात्मना ॥* केनापि प्रमाणेन विदितं पतितं न प्रस्यादिेत् , न कथयेदिव्यथैः । 

तस्सयोगादात्मानं रक्षेत् ॥ ° यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात् । तानि पुत्वान्प- 
शरून्घन्ति तूर्णं मिथ्याभिदासिनाम् ॥° इति अप० १७५. 

{ « बोधायनः--““ स्नातकोऽन्तवासः सोत्तरीयं वेणवं उण्डं धारयत्सोदकं च क- 

मण्डलम् । द्वे य्ञोपवीते उष्णीषमजिनसुपयपानहौ छतं चा ।” इति अप० १७६. 

६ “‹ अनुपख्ष्टं सुवण धारयेत् --* (छोगाश्षिः) । “ अनुपरष्टं कालिकारहितम् ॥'' 

इति अप० १७६. 

५ वेदो दैसुष्टिः ।* इति अप० १७६. 
कि । 

क 

१.--१२. १४. । २.--४. ३६. ] २ ख. देवं देवताचौ । तीथातमृदम् । 
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वनस्पतिं च अश्वत्थादिकं प्रदक्षिणं कुयान् एतान् दक्षिणतः कृत्वा व्रजेत् । एवं 
चतुष्पथार्दानपि,--““ मृदं गां देवतां विप्रं घृतं मघु चतुष्पथम् । प्रदक्षिणानि कुर्वीत 

प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ ̀ ” इति मनुस्मरणात् ॥ १३३ ॥ 

न तु मेहेन्नदीच्छयावत्मंगोष्ठाम्बुभस्मसु । 

न परत्यग्न्यकंगोसोमसन्प्यम्बुरस्त्रहिजन्मनः ॥ १३४ ॥ 

{ नदयादिषु न मेहेत् न मूत्रपुरीषेोत्सग कुयोत् । एवं स्मशानादावपि,-- 

यथाऽऽह शङ्कः--* न गोमयकृप्तदाद्रटचितिरमदानवत्मखटपवंतपुटिनेषु मेहेत् 

भूताधारत्वात् ” इति । तथाऽग्न्यादीन्प्रति अग्न्यादीनाममिमुखं न मेहेत्, नाप्ये- 
तान्पदयन् ,--यथाऽऽह गौतमः-- न वाय्वम्निविप्रादित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपदय- 

[ अप 

न्वा मूत्रपुरीषमिष्यान्युदस्येत् । न देवताः प्रति पदा प्रसारयेत् ।'› एतदेशाव्यातिरेकेण 
भूमिमयन्ियेस्वणैरन्तधाय रूरपुरीषे कुयात् इति,+--यथाऽऽह वसिष्ठ“ परिवि- 
ितशिराभूमिमयन्ञियस्तणरन्तघोय मूत्रपुरीषे कुयोत् । '” इति ॥ १३४॥ 

# ° अस्मिन्नेवावसरे इदमपि वक्ष्यामः--““ मनुः--“ नाविनीतिभरजद्धयैनै चश्ु्यौ- 
धिषोडितैः । न भिन्नशरङ्गाक्चिखुरेम वारुधिविरूपितेः ॥ नातिकाल्यं नातिसाय नातिमध्य- 
न्दिने स्थिते ॥ नाक्तातेन च संगच्छेन्नेको न बृषरेस्सह ॥ गवां च यानं पृष्टेन सवैदेव वि- 
गर्हितम् ।› (४--६७. ८. ९.) विष्णुः--“ न रात्रौ बृक्षमूख्मधितिष्ठेत् । न सूुनाबन्धनौ- 
गारौ। न वथा च नदीं तरेत् । न देवताभ्यः पिवृभ्यश्चोदकमप्रदाय कूरमधितिष्टेत् न कूष- 
मवलोकयेत् ! न लङ्घयेत् । नेकोध्वानं प्रपद्येत । नाधर्मिकेस्सार्धं न द्विषद्धिः । न सन्ध्य- 
योनोसंनिहितपानीयं नातितुणे न संततम्” । बोधायनः-- न पतितेन खिया चाध्वानं 
जेत् `°}... आपस्तम्बः -- ^“ न श्रोत्नियमनभिमाष्य व्यतिचजदरण्यं न खियम् ›`... ` इति 
अपर १७३. १७४. 

{ ^ नद्यामनुदकायां । सादकायां पुनरम्बुय्महणादेव निषेधः सिद्धः । छायायां रोको 

पजीग्यायाम् ।› तथा मनुः--““ न मूत्रं पथि कर्बोत न भस्मनि न गोव्रजे । न फारबृत्ये 
न जरे न चित्यां न च पवैते ॥ न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन | न ससत्वेषु गर्तेषु 
न गच्छन्न पथि स्थितः ॥ न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ` (४. ४५-७.) पवैतथ्रहणे 
सत्यपि यतवतमस्तकेग्रहणं तदन्यन्तापदि मस्तकादन्यतानुरहाथम् । यमस्तु-- तुषाङ्गा- 

रकपारानि देवतायतनानि च । राजमागेरमश्लानानि क्षेत्राणि च खानि च।॥ ` देवरः-- "न 
त ना 

१--४. ३९. । २.--९, १२. । ३ क. रन्तद्धायमेहनंकार्येम् । यथाऽऽह | 
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नेभ्षतार्के न नमां खीं न च संस॒ष्टमेथुनां । 

न च मूत्रं पुरीष वा नाशुची राहुतारकाः ॥ १३५ ॥ 
नैवाक॑मीक्षेत। ययपि सामान्येनोक्त, तथाऽपि उदयास्तमयराहुग्रस्तोदकग्रति- 

विम्बमध्याहवर्तिन एवादित्यस्यवेक्षण निषिद्धयते न सवदा, यथोक्तं मनुना--“* नेक्षे- 

तोयन्तमादित्य नास्तं यान्त कदाचन । नोपसुष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसोगत् | 

इति। "उपमोगादन्यत्र नग्नां स्त्रिये नेक्षेत । ““ न नमां ्ियमक्षिताऽन्यत्र मेधुनात् ।" 
त्याश्वटायनः।। संसृष्ठमेथुनां कतोपमोगां उपमोगान्ते अन ्रामपि नेक्षेत। चकाराद्रौज- 

नादिकमाचरन्तीम्। तथा च मनुः--““ नाश्रीयाद्रा्यया साधं नैनामीक्षेत चाश्नतोम्। 

्ुवतीज॒म्भमाणां च न चारसनां यथासुखम् । नाञ्जयन्तीं स्वके नेतरे न चाभ्यक्ता- 

मनावृताम् । न पद्येत््रसवन्ती च तेजस्कामो द्विजेत्तर्मः | ̀ इति । मूत्रपुरीषे च न 

पयेत् , तथा अद्ुचिः सन् राहृतारकाश्च न पद्येत् । चकारादुदके स्वप्रतिषिम्बे न 
{^ 

पयत् | “ न चोदके निरीक्षित स्वरूपमिति धारणा? इति वचनम् | १३५ ॥ 

अयं मेवज्र इत्येवं सवे मन्तमुदीरयन् । 

वर्षत्यप्रावृतो गच्छेत्स्वपेल्मत्यक्रिरा न च ॥ १३६ ॥ 
वर्षति सति “४ अयं मे वज्रः पाप्मानमपहर्न् ” इति मन्त्रमुच्चारयन् अप्रा- 

नतो जनाच्छादितो गच्छेत् इयात्, न धवित् ;--““न प्रवेच्च वषेति? इति प्रतिष- 

चत्वारोपद्वारयेन्मूबपुरीषे कुयात् न कृष्टकषत्रे न सस्यपूर्णे न यज्ञभूमौ न यक्ञियानां वृक्षा- 

णामधस्तात्।*› विष्णुः--““नषरे न पराश्ुचो । नेद्यानोदकसमीपयोः । नाऽकादो मूत्रपुरीषे 

यात्! "” शङ्खछिखितौ --““नासंदरते मूत्रपुरीषे उत्खजेत्। न सान्तवौसा न निवेसाः ।*` 

इति अप० १७९--१८० 

+ ४“ हारीतः--** न नश्चा खिय पुरुषं वा वक्षित । न नोदमयास्तमयौ चन्दराकौँ । ” 

गोतमः-- “न नञ्नां परयोषितमीक्षेत । ̀ ` इति अप० १८०. 

०५न नां खियमीक्चेतान्यच्र मेथुनात् इति यदुक्तमाश्वरायनेन तत्स्वभायविषयम् ॥ 

† “* इति सांख्यायनददौनात् "' । इति मनुस्द्तिव्या० कुद्यूकभदटः ४. ५३. 
"~~ 

न 

१.--४, ३७. २.--३. ९. ६. । ३. क. प्रसवन्तीं च श्रेयस्कामो । ४--४. ४३० ४५ 

५ मलः ४. ३८. 1 & अपहनत् इति अपराकँ । ७ ख. घ. अप्रावृतो गच्छत् अनाच्छादित श्यात् । 

० न प्रा । क. अनाच्छादितोगच्छेत् इयात् । न धवेत् *--““ न प्रधा । 

13 
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धात् | न च प्रत्यक्रिराः स्वप्यात् , चकारान्नग्नो न रायीत, एकश्च दल्यगृहे- - 

८न च नग्नः शायीतैकः स्प्याच्छरुन्यगृहे तर्थां | इति च मनुस्मरणात् ॥ १३६॥ 

छीवनासृक्राचरन्मूवरेतांस्यप्सु न निश्षिपेत् । 

पादो प्रतापयेन्नाप्नो न चैनमभिटङ्कयेत् ॥ १३७ ॥ 
छ्ीवनमुद्विरणम् , असूप्रक्तम् , श्रत् पुरीषम् , रोषं प्रसिद्धम् ,--एतान्यप्सु 

न निक्षिपेत्। एवं तषादीनपि, यथाऽऽह शद्धः--““तुषकेदाकरीषभस्माप्थि्चेष्मनखटो- 
मान्यप्सु न निक्षिपेत् , पदेन पाणिना वा जटं नाभिहन्यात्।› इति । अग्नो च 

पादौ न प्रतापयेत् | नाप्यभ्रि लङ्कयेत् । चकारात् ष्ठीवनादीन्यग्नो न क्षिपेत्, 
मुखोपधमनादि चनेन कुयीत्। तथा च मनुः--““ नाग्नि मुखेनेपघमेनग्नां नेक्षेत च 

च्ियम्। नमिध्यं प्रहिपेदग्रो न च पादौ प्रतापयेत् ॥ अघस्तान्नोपदध्याच्च न चेन- 
मभिट्खयेत् । न चैनं पादतः कुयौन प्राणावाधमाचेरत् |> इति ॥ १३७ ॥ 

जटं पिबेन्नाञ्जलिना न दायानं प्रबोधयेत् | 

नाकषिः क्रीडेन्न धर्मष्नैव्यौधितेवौ न सविरोत् ॥ १३८ ॥ 
जटखमञ्जलिना! संहताभ्यां हस्ताभ्यां न पितरेत् । जटग्रहणं पेयमात्रोपरक्ष- 

णम्। विद्यादिभिरात्मनोऽधिकं शयानं न प्रबोधयेत् “श्रेयांसं न प्रबोधयेत् ।'' 
(~ (~ ८ 

इति विरोषात् । अक्षादिभिने क्रीडेत् । 1धमघ्रैः पड्युङ्गनाद्दोभेनं क्रीडेत् न्याधि- 

तेञ्वैरायभिभूतेरेकत्र न संवित् न दायीत ॥ १३८ ॥ 
१ ० 

* ‹‹ सव्यदक्षिणौ हस्तौ युक्तावज्जिः । तेन जरं न पिबेत् 1” इति अप० ९८२. 

† “^ धरम॑घ्रेः पतितादिभिव्यौधितिश्च पुरुषैः सह न संविदोत् । अत्र च संवेशनं संकरोप- 
श्चणाथम् । अत एव मनुः - न संविदोत पतितेन चाण्डालेन पुल्कसैः । न मूखैरनावच्तिश्च 

नान्त्येनौत्यावसायिभिः॥ (४. ७९.) सहासनं मोजनं च पतिते; सहवजेयेत्। उपपातकिभि- 
श्रान्येः कुयद्धिः कमे निन्दितम् ॥* ऋीडाग्रहणं व्यसनमात्रोपलक्षणाथंम् । तथा च मनुः-- 

न नुतये्नैव गायेच्च न वादित्राणि वादयेत् । नास्फोडयेनन क््वेडेच्च न च रक्त विरागयेत् ॥* 

इति अप० १८२. 
साता ध जधा 

१.--४. ५७.। २. ख. केशपुरीषमस्मा । ३.--४. ५३, ५४.} ४ ख. पश्चरम्भनादि । 
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विरुद्धं वजयेत्कमं प्रेतधूमं नदीतरम् । 
केदाभस्मतुषाङ्गारकपदषु च संस्थितिम् ॥ १३९ ॥ 

“ जनपदप्रामकुखचारषेरुद्धं कमं वजंयेत् । प्रतधूम, बाहुभ्यां नदतर- 
णम् ;--वरजयेदिति संबध्यते । केशादिषु च संस्थिति वर्जयेत् , चकारादस्थिकार्पासा- 
मेध्यपरु ॥ १३९ ॥ 

नाचक्षीत धयन्तीं गां नादोरण विेत्क्वचित्। 
न राज्ञः प्रतिगह्णीयाहुन्धस्योच्छाख्रवर्तिनः ॥ १४० ॥ 

परस्य क्षारादि पिबन्तीं गां परस्मे नाचक्षीत, न च निवर्तयेत् । अद्वारेण 
कापथन क्वचिदपि नगरे ग्रामे मब्द्रे वा न प्रषिरोत् । न च कृपणस्य शा- 

(नि 

स्रातिक्रमकारिणो राज्ञः सकादात्रतिगृह्वीयात् ॥ १४० ॥ 

प्रतिग्रहे सूनिचक्रिष्वज्विद्यानराधिपाः । 

दुष्टा दशगुणं पूवोत्पूवोदेते यथाक्रमम् ॥ १४१ ॥ 
† प्रतिप्रदषुं साध्येषु सून्यादयः पञ्च पूरैस्माद्परवैस्मात्परःपरो दरागुणं दुष्टः । 

{सूना प्राणिहिसा साऽस्यास्तीति सूनी--प्राणिहिंसापरः । चक्री तैलिकः । ध्वजी 

सुराविक्रय । वेद्याः पण्य | नराधिपः अनन्तरोक्तः | १४१ ॥ 

“““आयुरारोग्यादिविरुदधं कम ।.. .क्मदाब्देनात्र संकल्प उच्यते ।*' इति अप० १८३. 

† तथा च मनुः- न राज्ञः प्रतिगह्णीयादराजन्यप्रसूतितः । सूनाचक्रध्वजवतां वेशे- 

नैव च जीवताम् ॥ (४) ८४ ॥ दश्नासूना समं चकं दशचक्रसमो ध्वजः 1 दशध्वजसमो वेशो 
दश्षवेशसमो नुपः ॥ ८५ ॥ दश्च सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । तेन तुल्यः स्णरतो 
राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६॥ यो रात्तः प्रतिगृह्णाति दन्धस्योच्छाख्र्वतिनः । स पर्यायेण 

यातीमान्नरकानेकविश्ञतिम् ॥ ८७ ॥ तामिखरमन्धतामिखरमिलयादि ॥' इति अप० १८५. 

† ̂‹ सूना प्राणिवधस्थानं तद्रान्सूनी प्राणिघातकः ** इति अप० १८५ 

६ “‹ परहृदयं विवश्षयतीति वेश्या, यद्वा वेशेनजीवतीति वेया । वेशः शज्ञारः ।* 

इति अप० १८६. 

१ ख. साध्येषु च सून्या} क. प्रतिम्रहे साध्येसून्या। 
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अथाध्ययनधमौनाह-- 

अध्यायानामपाकम श्रावण्यां श्रवणेन वा । 

हस्तनाषधिभवे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥ 

अधीयन्त इलयध्याया बेदास्तेषासुपाक्म उपक्रममोषधीनां प्रादुभोवे सति 

श्रावणमासस्य पैर्णमास्यां, श्रवणनक्षत्रयुक्ते वा दिने, हस्तेन युक्तायां पञ्चम्यां वा; 

स्वगृ्योक्तविधिना कुत् । यदा तु श्रावणमासे ओषधयो न प्रादुभवन्ति, तदा 

भाद्रपदे मासे श्रवणनश्त्रे कुयात् । तत ऊध्व साधेश्चतुरो मासान्वेदानघीर्यात । 

तथा च मनुः --श्रावण्या* प्रोष्टपयां वा्युपाकय यथाविधि । युक्तद्छन्दां {- 

स्यधीयीत मासान्विप्रोऽधेपञ्चमान् ।|'' इति ॥ १५४२ ॥1 

पौषमासस्य ऽरोरिण्यामष्टकायामथापि वा । 
¢ 

जलान्ते छन्दसां कुयोदुत्सगौ विधिवहदहिः ॥ १४३ ॥ 
| 

त 

# <: चन्द्रमसा युक्तः श्रवणो नक्षत्र यस्यां सा श्रावणी । अथ वा श्रवणे नक्षत्र, 

सक्म्य्थे श्रवणदाब्दात् एनप्रययः ! अथ वा श्रावणस्य पञ्चम्यां हस्ते नक्षत्रे चोपाकमं 

कार्यमोषधिभावे सति । ओषधीनां बीहिग्रभ्डतीनां भावः प्रादुभोवः अद्कुरोदय इति 
१ [० 

यावत् । एतच्र विशेषणं श्रावणी श्रवणयोरपि ग्राह्यम् । ̀  ̀ इति अप° १८५. 

{ ̂“ छन्दोभिस्तदध्ययनं रक्ष्यते । येन प्रकारेणोपाकमप्रश्ति खङ्ककृष्णपक्षेषु वे- 

दाध्ययनं कृतं तव्प्रकारमिदानीं परित्यजेत् न तु सवौत्मना। अत एव मनुः--“*अतः परं तु 

छन्दांसि शुद्केषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि रहस्यं च कृष्णपक्चुषु संपठेत् ॥ `` इति 
११ {> उत्सगौनन्तरं छन्दोध्ययने प्रकारान्तरयुक्तवान् । ̀ ` इति अप० १८६. 

्ुः ̂ गृहस्थस्याऽपि अ्रहणाध्ययनाधिकारं ज्ञापयितुं तत्प्करणेऽध्ययनाविधिः अत एवं 
ज्ञोनकः--“ समाङ्त्तो ब्रह्मचारिकस्पेन यथान्यायमितरे । जायोपेयेव्येके '› इति अप०. १८६. 

§ “५ रोहिण्यां तस्यैव चाष्टकायां कृष्णाष्टम्यामित्यथैः । ” इति अप० १८६. 

१ मं ६] | ९य्ब् | | 
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पोषरमासस्य रोदिण्यामष्टकायां वा ग्रामात् बहिजेकसमीपं छन्दसां वेदानां स्ठ- 
गृहयोक्तविधिनोत्सग कुयोत् । यदा पुनमोद्रपदे मासे उपाकर्म तदा माघञयक्टप्रथमदिवसे 
उत्सर्ग कुयात्, यथोक्तं मनुना--“" प्ये तु छन्दसां कुयाद्दिर्त्सर्जनं बुधः! माघञ्यु- 
करस्य वा प्राते परवाह प्रथमेऽहनि |”? इति । तदनन्तरं पक्षिणीमहोरातरं वा विरम्य 
सुक्टपक्षेषु वेदान् कृष्णपक्षेष्वङ्गान्यधीयति, यथाऽऽह मनुः--““ यथाशाच्रे तु 
कृत्वेवमुत्सग छन्दसां बहिः । विरमेत्पक्षिणीं रात्रि यद्वाऽप्यकमहान॑राम्।। अत ऊर्व 

तु छन्दांसि छयक्टेषु नियतः पटेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि छष्णपक्षषु संपठेत ॥ 
इति ॥ १४३ ॥ 

अनध्याप्रानाह्--- 

ज्यह् प्रेतेष्वनध्यायः रिष्यविग्गुरुबन्धुषु । 
५ श्रोतिये उपाकमेणि चोत्सर्गे स्वराखाश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥ 

उक्तेन मार्गेणाधीयानस्य “देोष्यतिग्गुरुबन्धुषु † प्रेतेषु मृतेषु व्यहमनध्या- 

यः त्रीनहोरात्रानध्ययनं वजयेत् । उपाकमेणि उत्सगोख्ये कंमेणि कते व्यहमनध्या- 
यः । उत्सर्गे तु { मनृक्तपक्षिण्यहोरात्राभ्यां सहास्य व्रिकस्पः । स्वराखश्रोत्रिये 

स्वशाखाध्यायिनि च प्रेते व्यहमनध्यायः\ ॥ १४४ ॥ 

# “'गुरूराचायेः । तथा च मनुः--““ भ्रैरात्रमाहुराश्शोचमाचार्ये संस्थिते सति ।” 
(५ ° ८9० ) 

† “बन्धवोऽत्रासपिण्डाः । सपिण्डेषु दशञाहादिविधानात् }?› इति अप० १८७. 

गूः “"यथाश्चाख तु कतवैवमूत्से विधिवद्वहिः । विरमे्क्षिणीं राति यद्वाऽप्येक मह- 
निशम् ॥° (४. ९७.) इति मनुः. 

९ "“ अलाऽपस्तम्बः-- 
८‹ श्रावण्यां पौणमासामनध्यायसुपाङृय मासं प्रदोषे नाधीयीत । तथा प्रवचनयुक्त 

वषौशरदं मेथुन वजैयेत् । तथापकरणादि 1 आ उस्सजैनादध्यापयितुनियमेा रोभसंहरणं 
मांसं श्राद्ध मेथुनंवजेयेत् । तावेव जायां यायात् ॥*" 

शौनकः“ अध्योयीत समावर्तो बह्मचारिकव्येन यथान्यायमितेरे । जायोपेयेत्येके 
प्राजापदयं तव् '' तञ्जायोपगमनं प्राजापलयमिलयथः ॥ `” इति अप० १८७. 

[1 त 

१ ख. ग. मर्ठना-पोषे तु । २--9. ९६. । २-४. ९७. ९८.। ४ ग. उत्सगख्ये 

च कर्मणि । क. मध्यवरविश्छोकयोः सन्याख्ययोः पौवौप्यक्रमग्यत्यासो दस्यते । 
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सन्ध्यागर्जितनिघोतभूकम्पोल्कानिपातने | 
समाप्य वेद दयुनिरामाराण्यकमधीत्य च ॥ १४५ ॥ 

सन्ध्यायां मेघध्वनो निघोते, आकारो उत्पातध्वनो, भूमिचठने, उल्कापतने, 

मन्त्रस्य ब्राह्मणस्य वा समाप्तौ, आरण्यकाध्ययने च, दुनिरामहोरात्रमनध्यायः। १४५॥ 

पञ्चदश्यां चतुरदश्यामष्टम्यां राहसूतके । 

ऋतुसन्धिषु युक्ता वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च॑ ॥ १४६ ॥ 
पञ्चदस्याममावास्यायां प्रणिमायां चतुदेद्यामष्टम्यां राहुसूतके चन्द्सू्योपरागे 

च, द्युनिरामनध्यायः । यत्त॒ ^“ व्यहे न कीतय राज्ञो राहोश्च सूतके ।' इति, 
तद्रस्तास्तविषयम् । ऋतुसन्िगतासु च प्रतिपत्सु श्राद्धिकभाजनें त्प्रतिम्रहे च 

युनिरामनध्यायः । एतच्चैकोषिष्टव्यतिरिक्तविषयम् । तत्र तु त्रिरावम् ,--“* प्रतिगृह्य 
द्विजो विद्रानेकोदिष्टस्य केतनम् । व्यहं न कीतयेद्हलं `” इति स्मरणात् ॥ १४६॥ 

पटुमण्डुकनकुलशवाहिमाजौरमूषकेः । 

कूतेऽन्तरे* त्वहोरात्रं श॒करपाते' तथोच्छये ॥ १४७ ॥ 
अथ्येतणां पश्चादिभिरन्तरागमने कृते ‡राक्रध्वजस्यावरोपणदिवसे, उर्च्छ- 

यदिवसे चादोरात्तमनध्यायः । दुनिरमिति प्रकृते पुनरदहोरात्रग्रहणं सन्ध्यागलजित- 

* शिष्योपाध्याययोमेध्यतो गमनम् । तस्मिन् पञ्युमण्डूकादिभिः कते अहोरालमन 

ध्यायः । मध्यगमनात्पभृतिसूरयीद्यं यावदित्यथ; । ** इति अप० १७०. 

† ‹श्ञक्रपाते शकराच्छायोपलाक्षिते काले । प्रोष्टपद्यनन्तरं भरण्यां शक्रपातः । ̀ ` इति 

अप ० १९०. 

‡ ^^ पौष्टपदस्यैव खुद्कदरादस्यां शकरोच्छूयः तदाह गगैः--द्रादक्षयां तु सिते पश्च 
मासि प्रोष्ठपदे तथा } शक्मुत्थापयेद्राजा विश्वश्रवणवासवे ॥'” इति । विश्वशब्देन वैश्वदेव 
मुत्तराषाढा नक्षत्रसुपरुक्ष्यते । वासवहाब्देन वसुदेवतं धनिष्टानक्षत्रम् । तेन द्वादरयामेव 

शकराच्छायः; । ̀  इति अप० १९०. 

१ अपराकेँ- प्रतिगृह्य वा ! २ मनुः--४. ११०.। ३ मतु--४, ११०.। ४ क. 

उच्छरायीद । वेदाङ्गानिरहस्यं चेत्यपराके । 
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निघोतभूकम्पोल्कानिपतिष्वाकाटिकलज्ञापनार्थम् ,--““आकाञ्किनिर्घातभूकम्परा- 
इृददनो्काः।* इति गौतमवचनात् निमित्तकाटादारभ्यापरेयु्ीवत्स एव काठस्ता 
वत्काकः अकाः, तत्र भव आकालिकोऽनध्यायः | एतच्च प्रातःसन्ध्यास्तानिते, रा- 
त्रिसन्ध्यास्तानिते तु रात्रिमेव,---““सायंसन््यास्तनिते रातिः, प्रातः सन्ध्यामहोरात्रम् |" 
इति हारीतस्मरणात् । यत्पुनर्गोतेमनेोक्तं ““श्वनकुर्स्पमण्डूकमा्जाराणां तरयहसुपवा- 

= । 3) थमा नविषर्ै > सश्च । इति तत् प्रथमाध्ययनविषर्यमेव ॥ १४९७ | 

शवक्रोष्टुगदेभोटूकसामबाणातैनिःस्ने ¦ 

अमेध्यरावशूद्रान्तयरमरानपातितान्तिके ॥ १४८ ॥ 

श्वा कुक्कुरः, क्रोष्टा सृगारः, गदेभो रासभः, साम सामानि, बाणो 
वंशः, उद्छूको घूकः, आर्तो दुःखितः,--एषां श्वादीनां निःस्वने तावत्कारमनध्या 

यः, बीणादिस्रनेऽपि;ः- वेणुवीणाभरीमृदङ्कगन्त्रयातं शरेषु" इति गौतमवचनात् । 
गन्त्री शकटम् । अमेध्यादीनां संनिधाने तावत्काछिकोऽनध्यायः ॥ १४८ ॥ 

देरोऽशुचावात्मनि च विदयुत्स्तनितसेप्टवे | 

सुक्तादरपाणिरम्भोन्तरधैरातेऽतिमारुते ॥ १४९ ॥ 
अशुचौ देशे, अद्युचावात्मनि च, तथा विद्युत्तनितसंषवे, पुनः पुनर्विद्यो- 

तमानायां विदुति, स्तनितसंपवे पुनः पर्नमघघोषे, तावत्काछिकोऽनध्यायः। भुक्तवाऽऽ 

दर॑पाणिनीधी्यात | जलमध्ये, अधैरात्रे महानिराख्ये मध्थमप्रहरद्यये, अतिमारुते 
अहन्यपि तावत्कारं नाधीयीत ॥ १४९ ॥ 

# ५४ अन्त्यः शुदरा्जिक्ृष्टः ।*` इति अप० १९१. 

¶ ̂^ बाणः वीणाविङ्ञेणः '› इति अप० १९१. 
जानम नामन + कन १५, न 

१.-- १६. २२.। २.---१. ७९। ३. ख. ग. विषय एव । ४ क. म्ृदङ्गगदौते शब्देषु । 

५. -१४- ५-' ६ क. गरदैः हाकटः। 
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पांसुप्रवर्षे दिग्दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु | 

धावतः पूतिगन्धे च रिष्टे च गृहमागते ॥ १५० ॥ 
जत्पातिके रजोवर्ष दिग्दाहे यत्र उ्वकिता इव दिद द्दयन्ते, सन्ध्ययोमी- 

हारे धूमिकायां, भीतिषु चौरराजदिकतासु तावत्कारमनध्यायः } धावतस्त्वरितं 
गच्छतोऽनध्यायः | प्रतिगन्धे कुत्सितगन्धे अमेध्यमद्यादिगन्धे, रिष्टे च श्रोत्रियादौ 

गृहं प्राप्त तदनुज्ञावधिः, अनध्यायः ॥ १५० ॥ 

खरोष्ट्यानहस्त्यश्चनोवरक्षेरिणरोहणे । 
सप्तत्रिरादनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्विदुः ॥ १५१ ॥ 

याने रथादि । इरिणमूषरं मरुभूमिवो | खरादीनामारोहणे तावत्कार्मनध्या- 

यः। एवं “श्वकरोष्टुगदेभ' इत्यस्मादारभ्य सप्तत्रिरादनध्यायानोतास्तात्का्िकानोमत्तस- 

मकाखान् विदुरनध्यायविधिज्ञाः | विदुरियनन स्मृयन्तरोक्तानन्यानपि संगृह्णाति, 

यथाऽऽह मनुः--:“शयानः प्रोढ पादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम् नाधीयीताऽऽमिषं 
जग्ध्वा सूतकानाद्मेव च ॥ " इ्यादि | १५१ ॥ 

एवमनध्यायाठुक्ता प्रकृतानि स्नातकनतान्याह-- 

देवविकूस्नातकाचा्यराज्ञां छायां परस्याः । 

नाक्रमेद्रक्तविष्पूत्रष्ठीवनोदतेनानि च ॥ १५२ ॥ 
देवानां देवीचानामूाविक्स्नातकाचाय॑राज्ां परच्ियाश्च छायां नाक्रामेनाधिति- 

छेन छद्यत् ु द्धिपूतेम् , यथाऽऽह मनुः--“्देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचाययोरपि । 

नाक्रामेत्कामत्छायां बभ्रणो दीक्षितस्य च ||! इति | बभ्रुणो नकुख्वणस्य यस्य क- 
स्यचित् गोरन्यस्य वा---““सोमदे बैभुर्णः* इति नपुंसकाशङ्गनिर्देशात्--रक्तादीनि 

च नाधितिठत् । आदिग्रहणात्स्नानोदकदिग्रहणम्। ““उद्रतेनमर्ंः स्नानं विमते रक्तमेव 

च । शेष्मनिष्ठथूतवान्तानि नाधिति्ठत कामतः ॥'” इति ॥ १५२ ॥ 
निमिना सामात्माना माता 

१.--४. ११२. 1 २ ख. द्रतैनादि च । २ क. ग. देवार्चानामिति पदं नास्ति । ४.--४. 

१३०. । ५ ख.गोरश्वस्य वा । ६ ख. सोमादे वाँ बभ्णः। ७ ख. तनमछ्ल्ला। < ख.ग. 

विण्मूत्रं रक्तं । 
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विप्राहिक्षल्तियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 

आ मृत्योः श्रियमाकाक्षिन्न काञ्चन्मर्मणि स्पृरोत् ॥ १५३ ॥ 

" विप्रो बहश्वतो ब्राह्मणः, अहिः सर्पैः, क्षत्रियो नुपतिः.- एते कदाचिदपि 
नावमन्तन्याः । आत्मा च स्वयं नावमन्तव्यः । आमृत्योयीवज्जीवं श्रियमिच्छेत् † । न 
कञिन्ममणि स्परत् -- कस्यचिदपि मर्म दृश्वरितं न प्रकारायेत् ‡ ॥ १५३ ॥ 

दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि सम॒त्सजत्। 
श्रुतिस्म्युदित सम्यङ्नित्यमाचारमाचरेत् ॥ १५४ ॥ 

भाजनादुच्छिष्टं विप्मूबे पादप्रक्षाख्नोदकं च गृहादूरात् समुत्सजेत् । श्रतं 
स्मातं चाऽऽचारः नित्यं सम्यगनुतिष्ेत् | १५४ ॥ 

गोव्ाह्यणानलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्परत् | 

न निन्दाताडने कुयो्पुत्रं शिष्यं च ताडयेत् ॥ १५५ ॥ 

# £< विग्रसपक्षच्तरिया आत्मा च नावमन्तव्याः । अच्र मनुः ‹‹ श्चस्तियं चैव सपं च 
ब्राह्मण च बहुश्च॒तम् । नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानपि कदा चन ॥ 9३५॥ एतत्त्रयं हि पुर 
षरान्निदहेदवमानितम् । तस्मादेतन्त्रयं निलयं नावमन्येत बुद्धिमान् ॥ १३६ ॥ नात्मानमव- 
मन्येत प्रवांभिरसमृद्धिभिः । आत्मानं न इपेद्रोषान्नीरुक्को न स्वपेदिवा ॥ १३७ ॥ न नत्त 

विरिखेद्धू(मङ्गाश्च रात्रौ न संस्पृरोत् ॥ (४) १३७ ॥ तथा --““ ब्राह्यणान्रुपतीन्बरद्धान्त्स्वांश्च- 
शान्ताज्छिद्यूनपि । नाक्रोडोक्ञावमन्यत प्रजयेदैवतं तथा ॥*” इति अप० १९४. 

† ‰‹ यावजीवं भ्रियमान्वेच्छेत् । ततश्च तां दुरुमां मत्वा तदुपायानुष्टाने मन्दादरेण 

न भवितव्यमिति तात्पयीथः । ?› इति अप० १९४. 

{ “« तथा च कमपि शत्रूमुदासीनं वा ममेणि न स्फशेत् । तथा च मचुः--“* ही- 
नाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्वि्याहीनान्वयोतिगान् । रूपद्रविणहीनांश्च जातिहीनांश्चनाक्षिपेत् ॥* 

इति अप० १९४. 

९ ८ तथा आचारो नाम लोकिककमौश्रयः पुरूषनिःभ्रयसोपकारस्य विधिः प्रति- 
बेधो वा श्रतिविषिता आचारा गोरक्षणादयः** इत्यादिवहुविषयान्विस्तरेणोक्छन्ते ‹ शति- 
स्सृतिभ्यः आचारो वेदितव्यः । सर्वैश्च स्रातकेन अवद्यं कायैः ॥ ?` इति अप० २३१. 

14 
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गां ब्राह्मणमभ्रेम् अननम--अदनीयं, विदेषतः पक्रम्--अद्खाचेनं स्परत् । 

पदेन त्वनुच्छ्टोऽपि । यदा पुनः प्रमादाल्स्पराति तदा आचमनोत्तरकाटं मन्तं 

कायंम्--““सृष्ेतानञ्चाचेनित्यमदाभेः प्राणानुपस्परदोत्.] गात्राणि चैव सवा नाभि 

पाणितटेन तं ||” इति। एवं प्राणादीनुपर्रेत् । कस्यचिदपि निन्दाताडने न कुयात् 

एतच्चानपकारिणि-““अयुध्यमानस्योत्पाय ब्राह्मणस्यास॒गङ्गतः | दुःख सुमहदाप्नोति 

्रत्याप्रज्ञतया नैरः।” इति । पुत्रशेष्यौ शिक्षाथमेव ताडयेत् , चकारादासादीनपि। 
ताडनं च रञ्ञ्वादिनेात्तमाङ्व्यतिरेकेण कार्यम् ,---““रिष्यरिष्टिरवघेन।› ““अराक्तौ 

रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याम् । ” ”“ अन्येन घ्रन् राज्ञा शास्यते। †* इति गौतमवच 

नात् , “° पृष्ठतस्तु शारीरस्य नोत्तमाङ्गे कथचन । ̀? इति वचनात् ॥ १५५ ॥ 

कमणा मनसा वाचा यल्ाद्म समाचरेत् । 

अखम्यै ठोकविदिषं धर्ममप्याचरेन्न तु ॥ १५६ ॥ 
*कमेणा कायेन यथाडाक्तिधमेमनुतिष्ेत्तमेव मनसा ध्यायेत् वाचा वदेत् । 

धम विहितमपि छोकविद्िषठं छोकाभिरास्तिजननं मधुपक गोवधघादिकं नाऽऽचेरत् , 
†यस्मादस्वर्ग्यमम्रीषोभीर्यवत्स्रगसाधनं न मवति ॥ १५६ ॥ 

* ““अल्र यस्नादिति विधीयते । अन्यदनूदयते । तथा च सति कर्मणेति पदमनुवाच 
कत्वाद्राञखमनः शब्दसाहचयोच्च रक्षणया शरीरे वतैते । ततश्चायमर्थो भवति- दारीरेण यं 

घर्म तपश्चयादिकमाचरेत् , यं च मनसा यागदानादिकं, यं च वाचा वेदाध्ययनादिकं तं यला 
दादरात्समाचरेत् न प्रमाचेदित्यथः । ध्मस्यसवंपुरूषाथहेतस्वात् 1 तथा च मनु--““ धर्म 
शनेः संचिनुयाद्वच्मीकमिव वप्रिकाः । पररोकसहाया्थं सर्वैभूतान्यपीडयन् ॥*” इति । वमर 
काः पिपीलिकाविदाषाः । `इति अप० २३२. 

† “'अस्वग्यैमनामुष्मिक माहेकफरं रोकिकेर्विद्धिषटं निन्दितं धम्यमपि शाखरविहित- 

मपि नाचेरेदभिचारादिकम् । विहितो हिं बोधायनेनासिचारः क्वचिद्विषये । यथा--षटुसु 

अनभिचरन् पततिः । इति । मनुरपि--““ क्षत्त्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन 
वैश्यौ तु जपहोमेर्दिजोत्तमः ॥ स्ववेयोद्राजी्ाच्च स्ववीर्य बर्वत्तरम् । तस्मात्स्वेनैव 

| १.४. १४३. । २ मवु---8. १६७.। २ ख. वधेन बाधनारतौ । ४ ‹ शास्यः ।' 
इति च पाठान्तरम् । ५.-२. ४२, ३, ४.। & मनुः-- ८. ३००. । ७ ख. धर्म्यमप्या | 

जपराकें मूके च--धम्थैमप्या । ८ क. जनकं मधु । ९ ख. स्वग्धमिष्टोमीय । 
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नव्यः, देवखातं देवनिभितं पुष्करादि, उदकप्रवाहाभिर्पातकृत्सजलो महानिन्नप्रदेरो 
हदः, पर्वतादयुचप्रेशा्मसतसुदकं प्र्लवणम् , एतेषु पञ्च पिण्डानुद्धरणेनैव खायात्। 
एतच्च निव्यस्लानविषयं सति संभ्वे,--“ नदीषु देवखातेषु तकेषु "सरस्सु च । 

लानं समाचरन्नित्यं । ग्ै्रस्वणेषु च ॥' इति निव्यग्रहणात् । सौचायथं तु 
यथासंभवं र्परवारिषु पिण्डानुद्धरणे सवस्य निषधः ॥ १५५९ ॥। 

परशय्यासनोदयानगरहयानानि वजयत् । 

अदन्तानिः 

रोय्या कदिपुः, आसनं पटादि, उद्यानमम्रावणादि, गृहं प्रसिद्धं, यानं 

रथादि, -परसंबन्धीनि एतानि अदत्तानि अननुज्ञातानि वजयेत्--नोपयुज्ञीत | 

अभोज्यान्नान्याह् अभ्निहीनस्येति-- 

अभिहीनस्य नान्नमयादनापदि ॥ १६० ॥ 

अभ्निहीनस्य [श्रोतस्मातागन्यधिकाररहितस्य शद्रस्य प्रतिडोमजस्य चाधे- 

कारतोऽप्यभ्निरहितस्यानमनापदि न मुञ्जीत, न प्रतिगृह्णीयाच्च तस्मात्,--““ प्रश- 

# «८ सरः स्थावरमङ्घन्रिमं जलम् । * इति अप० २३४. 

† ““ गर्तस्वरूपमाह कालयायनः--“ धनुः सहखाण्यष्टौ च गतिर्यासां न विद्यते । न 
ता नदीचब्दवहा गतास्तो परिकीर्तिताः ” इति । अप० २३३. 

‡ ̂̂ अन्न च प्राशस्त्यक्रममाह माकेण्डेयः---““ भूमिष्ठसुदृतासुण्यं ततः प्रसवणो- 
दकम्] ततोऽपि सारसै पुण्यं तस्मान्रादेयसुच्यते । तीथतेाऽयं ततः पुण्यं गाङ्ग पुण्यं तु स्वैतः।” 
इति अप० २३५. 

६ ̂“ अद्तानीदयन्तमेव खातकप्रकरणसमासिरिति ततोऽग्रे भोज्याभोञ्यभक्ष्याभश्ष्य- 
भ्रकर्णारस्भश्चेतिचापराके २३७ प्र° । अत्तैव रिष्पण्यां भोज्याभोज्यभक्ष्याभक्ष्यप्रकरणं 
«८ कृ 2 पुस्तके नास्तीतिङ्खितम् । 

| ̂: सल्यप्पधिकारे श्रोतस्माताभ्निपरिमहमकुवैत उस्सष्टा्नेश्वान्नम् । ` इति. अप० 
२२७. 

१ ख. हामिघातकृतसजलरो । २ ग. प्रखवणेषु चेतिनारदस्मरणाव् । ३ मुः ४, 
२०३. । ४ ख. वारिषु पन्वपिण्डानुद्धरणेऽपि सवेस्य न निषेधः । ५ क. शय्या प्रसिद्धा आ । 
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स्तानां स्वकमञ्युद्धजातीनां ब्राह्मणो युञ्जीत |” “'प्रतिगृह्ीयाचं |” इति गौतम- 

वचनत ॥ १६० ॥ 

कद्थवद्धचोराणां छ्कीबरङ्भावतारिणाम् । 

वैणामिरास्तवाधष्यगणिकागणदीक्षिणाम् ॥ १६१ ॥ 
कदर्यो छ्ब्धः,--“-आत्मानं घमक्रत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयत् । टाभायः* पि- 

तरौ भृत्यान्स कदय इति स्तः! इ्युक्तः-- बद्धो निगाडादिना, वाचा संनिरुद्रश्व, चोरः 

ब्राह्मणसुवणन्यतिरिक्तपरस्वापहारी, कषबा नपुंसकः, रङ्गावतारी नटचारणमल्यादिः+ 

वेणच्छेदजीवी वेणः. ‡अभिरास्तः पतनीयैः कमभियुक्तः, ऽवाधुष्यो निषिद्धबरद्धयु- 
पजीवी, गणिका पण्य्ली, गणदीक्षी बहुयाजकः+--एतेषामनं नाश्चीयादित्यन्- 

वतेते ॥ १६१ ॥ 

चिकित्सकातुरक्रुटपुश्चरीमत्तविदिषाम् । 

ऋूरोग्रपतिततव्रात्यदाम्भिकोच्छिषटभोजिनाम् ॥ १६२ ॥ 
+ चिकित्सको मिषग्वृच्युपजावी, आतुरो महारोगापसृष्ट-“'वातन्याध्यमरी- 

कुषटमेहादरभगन्दराः । अशौपि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः॥'” इति--करदधः 

# «यो छोभाद्विद्यमानमपि धनं न भुङ्के न च ददाति स कदर्य॑ः।* इति अप० २३८. 

† ^“ वैणः वीणावादनजीवी वेणुच्छेदनजीवी वा 1 इति. अप० २३८. 

† ̂ अभिशस्तः पापकारित्वेनाधिक्षि्तः ।'* इति अप० २३८. 

$ «४ आत्मस्तुतिपरनिन्दाकरता वा ॒वाद्धुषिकः । तथा च विष्णुः ^“ यस्तु निन्देत्परं 
जीव प्रह॑सत्यात्मनो गुणान् । स वै वा्रषिके नाम बह्मवादिषुः गर्हितः ॥*? इति अप० २३८. 

| ̂ गणः सङ्क; तदन्नमन्यस्याऽमोज्यम् । दीक्षी दीश्चितः तस्य च भ्राग्मीषो 

मयहामादभेग्यान्नता । तथा च श्रतिः ^ अरितव्यं वपायां हुतायाम् *” इति । आपस्त- 

म्बस्तु “ पूवैमपिवपादामादन्ञा द्भ्ये परथक्करृत यदवश्िष्टं तदीश्चितस्यापि भोक्तम्यम् ।” 
इत्याह 1 इति अप० २३८. 

¶ ८“ चिकित्सकः असम्यक्चिकित्सकः इतरोऽपि 1 इति अप० २३८. 

१ ख, ग. स्वकर्मणाञद्ध । २.-- १७, ¶: २.1 
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क 

कुपितः, पुंश्चली व्यभिचारिणी, मत्तो विद्यादिना गर्वितः, विदिट् शत्रुः, क्रूरो दृढाम्य- 
न्तरकोपः, वीक्कायव्यापारेण उदेजक +उग्रः, पतितो ब्रह्महादिः, व्रात्यः पतितसा- 
वित्रीकः, † दाम्भिको वञ्चकः, उच्छिष्टभाजी पर॑रुक्तान्छतारी.--एतेषां चिकित्स- 
कादीनामनं नाश्नीयात् ॥ १६२ ॥ 

अवीरास्तरीस्रणकारस्तरीजितम्रामयाजिनाम् । 

रास्त्रविकयकमोरतन्तुवायश्चवरत्तिनाम् ॥ १६२ ॥ 
अवरा छरी स्वतन्त्रा, व्यमिचारमन्तरेणापि पतिपुत्ररहितेत्य्थः-स्वणकारः 

स्वणस्य विकारान्तरङृत् , सखीजितः सर्वत्र च्रीवरावर्ती, प्रामयाजी ग्रामस्य शान्त्या- 
दिकतो, बहूनासुपनेता {वा, राघ्विक्रयी राघ्विक्रयोपजीवी, क्मीरो टाहकारः तक्षा- 

दिश्व, तन्तुवायः सूचीरिस्पोपजीवी, श्वभिठत्तं वतेनं जीवनमस्यास्तीति श्वक़त्ती,-- 
एतेषामनं नाश्नीयात् ॥ १६३ ॥ 

चृशसराजरजककृतन्नवधजीविनाम् । 
चैरधावसुराजीवसहोपपतिवेदमनाम्॥ १६४ ॥ 

पिशुनादरतिनोश्चेव तथा चाकरकवन्द्निाम् । 
एषामन्न न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६१५ ॥ 
# ५५ उग्रः क्षक्ञियाच्छूदरायासुत्पन्नो वा ।*` इति अप० २३८. 

† ^“ दाम्भिकः स्यातिखाभादिप्रयोजन धमौनुष्ठानः। ›› इति अप० २३५८. 
{ «° वख्स्यूतस्य कतौ, पाटितवसख्सन्धायको वा ` इति अप० २३८. 

9 #‹ श्वच्रृत्तवान् सेवकः; । यद्वा शुनां त्तं वतेनमस्ति यस्मिन् स श्ववृत्ती, लुब्ध 
क इत्यथः । *› इति अप० २३८. 

१ क. भ्यन्तरकोपः कायन्यापारेण । २ क. भृक्तावरिष्टाशी । ३ चैटधावकेत्यधस्यामे 
८८ एषामन्नं न मोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा । गेघातं शकुनोच्छिष्टं पदास्यृष्टं च कामतः ॥ १६५ ॥ 
पिड्नादापिनेध्िव तथा चाक्रिकवन्दिनाम् । अनर्चित वृथामांसं केशकीटसमन्वितम् ॥ १६६ ॥ शक्तं 
पयुषितोच्छि्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम् । उदक्या स्पृषटतेवुष्ठं पयौयान्नं च वर्जयेत् ॥ ६६७ ॥ शद्रषु 
दासगोपाल्कुरमितरावसूरिणः । भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ १९८ ॥ अन्न पयषितं 
भोज्यमिस्येवं कमेण मूरपाठोऽपराकंभन्थे उपरुभ्यते | 
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नुरोसो निदेयः, "राजा भूपतिः, तत्साहचयोत्पुरोहितश्च, यथाऽऽह राङः-- 

^“ भीतावगीतरदिताक्रन्दितावघुष्क्षुधितपरिभुक्तविस्मितोन्मत्तावधूतराजपुरोहितानानि 
वजेयेत्। ” इति, रजको वख्रादीनां नटादिरागकारकः, कृतघ्न उपक्रतस्य हन्ता, वधर्जावी 

प्राणिनां वधेन वतेकः, चैकुधावः वच्ननिर्णेजनक्ृत् , सुराजीवो मयविकयजीवी उपप- 
तिजोरः सहोपपतिना वेदम यस्यास सदापपतिवेद्मा, पदनः परदोषस्य ख्यापक 
अनृती मिथ्यावादी, चाक्रिकसेताटिकः राकटिरकश्वेयेके ““ अभिरास्तपतितश्वाक्रिकसतै 
छिकिा |: इति मेदेनाभिघानात् , बन्दिनः स्तावकाः, सोमविक्रयी सोमल्ताया 

धिकरेता;--एतषामन्न न भेक्तव्यम् । सर्वे चैते कदयथादयो द्विजा एव कदयैत्वादिदोषटदु 
ष्टा अभेोज्यानाः, इतरेषां प्राप्यभावात्प्रात्तिप्रवंकत्वाच्च निषेधस्य | १६४ ॥ १६५॥ 

८“ अभिहीनस्य नान्नमयादनापदि ” इ्यत्र शरुद्रस्याभाञ्यान्नत्वमेक्तं तत्र म्रतिप्रसवमाह- 

दासगोपाखकट्मित्रा धरसीरिण शूद्रेषु कुटमिच्राधसीरिणः। 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यद्चात्मानं निवेदयेत् ॥ १६६ ॥ 

¡ “दासा गदासादयः, गोर्पाटो गवां पाठनेन यो जीवाति, ‡कुकमित्र 

पित॒पितामहादिक्रमायातः, अ्धसीरी हर्पयोयसीरोपदीक्षतक्रीषिफटभागग्राहि, ना- 

पितो ̀  गृहन्यापारकारयिता नापितश्वं, यश्च वाच्नःकायकर्मभिरात्मानं नैवेदयति 

--एते दासादयः द्राणां मध्ये माज्यानाः, चकारात्कुम्भकारः,--““गोपनापित- 

कुम्भकारकुमित्राधिकनिवेदितात्मानो भोज्याना इति वचनान् ॥ १६६ ॥ 

इति स्रातकबतम्रकरणम् । 

ॐ ८ राजा भूपः न तु क्षत्त्रियः ।?› इति अप० २३८. 

{ ८८ दासः कीतादिः । ?` इति अप० २४३. 

† (^ कुर स्वक्षेत्रकषकः तथा च देवलः -*“ स्वदासो नापितो गोपः कुम्भकारः 
कृषीवलः । ब्राह्मणेरपि मोज्यान्नाः पञ्चते शूदयोनयः” । यद्वा कुरस्य मित्रं ऊुरुमित्रम् । 

कुर वंशाः मित्रे प्रसिद्धम् । अवसूरी संभूय समुस्थायतया सहकर्षकः । यश्चाक्रीत एव द्वि- 

जायाऽऽत्मानं वा वाद्धनः कायकमाभिर्निवेदयति ददाति । दासादयो यदीयास्तस्यैव ते 
भोज्यान्नाः । ̀  इति अप० २४३. 

ममम 

१ क. राकयिकश्च । अभिशप्त । २ आ १६०.। २--अपराके--मित्रावसूरिणः । ४ ख. 

गोपाछः गवां पाठकः गवां पाठनेन । ५ क नापितः कारयिता । & क. नापितश्चेति नास्ति । 



अथ भक्ष्याभल््यत्रकरणम् £ 

^ न स्वाध्यायविरेोध्यम् °? इत्यन आरम्य ब्राह्मणस्य स्तातकव्रतान्यमिधायेदानीं हिजातिर्मानार-- 

अनचितं वृथामांस केशकीटसमन्वितम् । 

क्तं पयुषिताच्छ्टं खम्पष्टं पतितेक्षितम् ॥ १६७ ॥ 

उद्क्यास््ष्टसंघुष्टं पयौयान्नं च वज॑येत् | 

गोघ्ातं शकुनाच्छिष्टं पदास्प्ष्टं च कामतः ॥ १६८ ॥ 

अनचितं अचोहीय यदवज्ञया दीयते, बरथामांसं वक्ष्यमाणप्राणाययादिव्वति- 

रकण देवायचेनावरिष्टं यन मवति आत्मार्थमेव यत्साधितं, केराकटादिभिश्च 
समन्वितं संयुक्त, शुक्तं यत्सखयमनाम्ं केवर काटपखिसेन दरव्यान्तरसंसगगकार्प- 

खिसाम्यां वाऽऽम्टी भवति तच्छुक्तं दध्यादिव्यतिरेकेण),--“‹ न पापीयैसोनन- 
मश्वीयात् , न द्विः पक्वे, न शुक्तं, न पयुषितं, अन्यत्र रागखँडवचुक्रदधिगुडगोधू- 
मयवपिष्टाषेकारेभ्यः।'” इति दखस्मरणात-पयुषितं रात्रयन्तरित उच्छिष्टे भृक्तोन्चितं, 
श्सपृष्ट ज्युना स्पष्ट, पातैतेक्षितं पतितादिभिरीक्षितं, उदक्या रजस्वटा तया स्पुष्टम् 

--उदक्याग्रहणं चाण्डारादुपलक्षणा्थं, “ अमेध्यपतितचाण्डार पुस्कसरजखल- 
कुनखिकुष्ठिसंस्पष्टानं वजयेत्।”” इति शङकस्मरणात् , को भुङ्क्त इति यदाघरुष्य दीयते 
तत्सेषुष्टान्ं, अन्यसबन्धि अन्यग्यपदेरोन यदीयते तत्पयौयान्न, यथा “व्राह्मणानदद्- 
च्छः स्वान ब्रह्माणो ' ददत्। उभवेतावभोज्याननौ मुक्ता चान्द्रायण चरेत् ॥ इति 
--पयोचान्तमिति पाठे परिगतमाचान्तं गेदृषग्रहण यस्मिन् तत्पयौचान्तं,--तन्न 
भोक्तव्यम् ,--एतदुक्त भवति गेूषम्रहणादूष्वं आचमनात्प्राक् न भोक्तव्यमिति, 
पाश्वाचान्तमिति पठे एकस्यां पङ्को तु पाश्चस्थे आचान्ते न भोक्तव्य भस्मोदकादि- 
विच्छेदेन विना--वजयेदतिप्रत्येकं संबध्यते । तथा गोघ्रातं गवा घ्रातं, शकुनेन 

१ अआ. १२९. । २ क. ^“ ना पयौन्नमदनीयात् । ३ ख. खाण्डवचुक्र 
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काकादिना मुक्तमाखरादितं रकुनोच्छिष्ट , पदा सृष्ट वुद्धियं पाठेन स्पष्टं, वजयेत् 
|| ९६४७ | १६८ | 

पयुप्रितस्य प्रतिग्रसवमाह-- 

अन्नं पयुषिते भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसेस्थितम् | 

अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसविकरियाः ॥ १६९ ॥ 

*अन्नमदनीय पयुपितं धुतादिलनेहसयुक्तं चिरकाटं संस्थितमपि भोज्यम् । 
गीध्रूमयवगेोरसविक्रैयाः मण्डकसक्तुकिकाटकूर्चिकादयः अल्नेहा अपि चिरकाल- 

संस्थिता भोज्याः यदि विकारान्तरमनापननाः,--° अप्रपधानाकरम्भसक्तुपाचकतै 

रुपायसद्याकानि नाड्क्तानि वजेयेत् ̀ ” इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ १६०. ॥ 

संधिन्यनिदैरावत्सागोपयः पखिजयेत् । 
ओंषटूमेकडपं खेणमारण्यकमथाविकम् ॥ १७० ॥ 

या षेण सघ्रीयते सा साधनी,“ वरां वन्ध्यां विजानीयादुषा्रान्ता च संधि- 
नीम्]! इति तिकाण्डीस्मरणात्। या चैकां वेामतिक्रम्य दुद्यते, या च वत्सान्तरेण संधी 

यते सा संधिनी. प्रसूता अनतिक्रान्तदराहा अनिदेशा, ख़ृतवत्सा अवत्सा, सधिनी च 

# ८५ यमः--‹" शुक्तानि हि द्विजोऽच्नानि न भुच्जीत कदाचन । प्रक्षारितानि 

निर्दोषान्यापद्धर्मो यदा भवेत् ॥ मसूरमाषसंयुक्तं तथा पयुषितं च यत् । तच प्रक्षारिितिं 

क्रत्वा भुञ्जीत ह्यभिघारितम् ॥ ` तथा---“* अपूपाश्च करम्भाश्च धानावरकसक्तवः । शाकं 

मांसं च यूषं च सूपं कृसरमेव च ॥ यवागूर्यावकं चेव यजान्यत्लेहसंयुतम् । सवै पयषितं 
मोञ्यं शुक्तं चेत्परिवजजयेत् ॥ गुडादिद्रभ्यसंयुक्तं वज्यै पदयषितं दधि । तथेव पानकादीनिं 
मध्वाञ्यरहितानि च ॥ राजमाषास्स्थुर मुद्रास्तथा इषयवाखको । मसूराः दातपुष्याश्च 
कुसुम्भं श्रीनिकेतनम् ॥ सस्यान्येतान्यभक्ष्याणि न च देयानि कस्यचित् । ̀  ब्रह्मपुराणे 

मसूरस्याप्यभक्ष्यस्वेन निर्दे: । ततश्च श्राद्धे करायचन्मसूरभक्षणे न विकल्पः ॥ देवरः 

८४ नाश्चीयास्पायसं नक्तं भुक्तं चेन्न स्वपेज्निक्षि । न क्षीरमुत्सजेव्पाप्षं पवितं हि पयः स्म 

तम् ॥ "” इत्यादि अप० २४५. 
॥ 

कामि ण त जण म कक 1 सिनोति मतन १1 

१ ख. ग. गराकानि शुक्तानि वर्जं | २.-१४. ३७. । २ ख, ग्या वृषेण । 
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११४ याज्ञवत्क्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

अनिद्रा च अवत्सा च संधिन्यनिदेशावत्साः ताङ्च गावश्च तासां पयः क्षीर पयिजे- 

येत् । संधिनीग्रहण यमसुवोरुपलक्षणा्थम् , यथाऽऽह गौतमः: स्यन्दि्नीयमसू- 

संधिनीनां चं 1" इति । लवत्पयस्स्तनी स्यन्दिनी, यमसूयमटप्रसविनी, एवमजामहिष्यो - 

श्वानिदरायाः पयः पखिजंयेत्। ““मेोमहिष्यजानामनिदंशानाम् |) इति वसिष्टस्मराणा 

त् पयोग्रहणात्तद्विकाराणामपि दध्यादीनां निषेधः । न हि मांसानेषेधे तदििकारणा- 

मनिषेधो युक्तः, विकारानेषेधे तु प्रकृतेरनिषेधो युक्तः,-पयोनिषेधात् श- 

कृल्मूत्रादेरानिषेधः । उष्टाञ्जातमोषटू पयोमूतलादि, एकडफा वडवादयः त्म- 
भवमेकशफ, चरीभवं च्रेणं+--घरम्रहणमजान्यतिरिक्तसकरदिस्तर्नीनामुपलक्षणा- 

थैम् ,--:: सर्वासां दिस्तनीनां क्षीरममोज्यमजावज्यंम्।)› इति शङ्कस्मरणात्-- 
अरण्ये भवा आरण्याः तदीयमारण्यकं क्षीरं माहिषन्यतिरेकेण,--"“ आरण्यानां च 

सर्वेषां मृगाणां माहिषं बिनँ 1” इति वचनात् , अवेजौतमाविकं--वजेयेदिति प्रत्यकं 
संबध्यते | ओषटूमित्यादिविकारप्रत्ययनि्दशात् , तद्विकारमात्रस्य पयोमूत्रादेः सवदा 
निषेधः । ^८ नित्यमाविकमपेयमोौषटमैकडाफं च|! इति गौतमस्मरणात् ॥ १७० ॥ 

देवतार्थं हविः शिं खोदितान््रश्चनास्तथा । 

अनुपाकरतमांसानि विड्जानि कवकानि च ॥ १७१ ॥ 
देवतार्थं बल्युपहारनिमित्तं साधितं, हविः हवनाथै सिद्धं प्राक्होमात् , रिपुः 

सौभाञ्नः, रोहितान् इक्षनियोसान् , ्श्वनप्रभवान् बृक्षच्छेदनजातान् अछोहितानपि, 
यथाऽऽह मनु--* खोहितान्दक्षनियासान्त्रश्चनप्रमवास्तथां । › इति--खोहितग्रह- 

णात् दिङ्ककपुरादीनामनिषेषः--अनुपाकृतमांसानि यज्ञे अइतस्य पदोमसानि, 
विड्जानि मनुष्यादिजग्धबीजपुरीषोत्पन्नानि च तण्डुरीयकप्रभृतीनि, कवकानि* छ- 
त्राकानि,--वजेयेदिति प्रतयेकमभिसंबध्यते ॥ १७१ ॥ 

# ८८ कवकानि चेयसाक्नेभानि 1” इति अप० २४७. तथा च बोधायनः--““ अमे- 
प्यभृस्था ये श्चा उघाः पुष्पफरोपगाः । तेषां नेव प्रदुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ 

कि क क, क [क क 

अनेन चा्थाद्रश्चवब्यतिरिच्छानि अमेध्यभूप्ररूढानि चजयेदिति प्रतिपादितं भवति ।* इति 
श 

००००००0० क् 1 

१.-- १७. २५. २ ‹ निदेशाहानाम् ` ति च पाठः--१४. ३५. ३ यसुः--५, ९. | 

४,--¶७. २४. । ५ अपराके रिग्रुखोहि । ई क. हारादिति । ७.--५. &. । 
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क्रव्याद््पक्षिदात्यूहञ्चकपतदणिदटिमान् । 

सारसेकशफान्हसान्सर्वारच प्रामवासिनः ॥ १७२ ॥ 
क्रव्यादा आममांसादनरीदः, पक्षिणो गृघ्रादयः, दात्यूहश्चातकः, शुकः 

कीरः, चञ्च्वा प्रतुद्य भक्षयन्तीति प्रतुदाः स्येनादयः, टिद्िमस्तच्छन्दानुकारी; 

सारसो छक्ष्मणः, एकराफा अश्चादयः, हंसाः प्रसिद्धाः; “ग्रामवासिनः पाराव- 

तप्रभृतयः,--एतान् कन्यादादीन् वजयेत् ॥ १७२ ॥ 

कोयष्टिष्ुवचक्राहुबलटाकाबकविष्किरान् । 

वुधाकरसरसंयावपायसापूपरष्कुटीः ॥ १७३ ॥ 
कोयष्टिकः करौः, † एवो जढबुक्कुटः, चकराहृश्चक्रवाकः, बलाकाबक 

प्रसिद्धौ, नसैर्विकीयं मक्षयन्तीति विष्किराः चकोरादय एव गृह्यन्ते, खावकमयूरादीनां 

मक्षयतवत् , प्रामकुक्ुटस्य ्रामवासित्वादेव निषेधात् ;--एतान्कोयष्टवादीन्वजंयेत्। 
रथा देवतादुदेमन्तरेण साधिताः कृसरसंयावपायसाप्रपराष्छुटीवेजयेत् । कृसरं 
तिटमुद्रसिद्ध ओदनः, संयावः क्षीरगुडृतादिकृतः उत्करिकाख्यः, पायसं पयसा 

श्रतमनं, अप्प; अच्लेहपक्वगोधूमविकारः, राष्कुटी सेहपक्वगोधूर्मवकारः,-- 

४४ न पचेदनमात्मने ›' इति कृसरार्दानां निषेघे सिद्धे पुनरभिधानं 2 प्रायश्चित्तगोर- 

वाथम् ॥ १७६३ ॥ 

कटविङ्ं सकाकोटं कुररं रञ्जुदाख्कम् । 
* ५८ अन्न ग्राम्या अश्वादय; सक्त। तथा च वैटीनसिः--‹* गोरविरजोऽश्चोऽश्वतरो 

गर्दभो मनुष्यश्चेति सक्त मराम्याः पशवः । ' इति अप० २४७. 

कम, ® है ® _ 

† ८ शवेन वर्तनमस्येति वः वारिष्वादि :” ८“ विकीयेविकीयेभक्षयन्तीति वि- 

ष्किराः |” इति अप० २४७. 
द्वजैने क + 

{ ८८ केवात्मपाकप्रतिषेधेनेव बृथाङृखरादिवजैने सिद्धे तेषां पृथगुपादानं तद्धक्षणे 

प्रायश्चित्तविोषभ्राप्यर्थम् 1" इति अप० २४८. 
ना नाति नदिः 

१ क. कोयष्टिकः बकः ! शवो । २ ख. ग, अपूपः सेहपक्व | 
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जाटपादान्खञ्जरीरानज्लातारच खगहिजान् ॥ १७४ ॥ 

कखविङ्को म्रामचटकः+--ग्रामानेवासिववेन प्रातेषधे सिद्ध सल्युभयचरत्वात्पुनवै- 

चनम्--काकोटो द्वोणकाकः, कुरर उत्कोशः, रज्ज॒दारुको वृक्षकुक्छटः, जारुपादाः 

जााकारपादाः,. -अजाकपादा अपि हंसाः सन्तीति हंसानां पुनवेचनम्--खञ्जरीटः 

खज्ञनः, जातितो ये अज्ञाता मृगाः पक्षिणश्च ,--एतान्कट्विङ्कादीन्वजयेत् ॥ १७४ ॥ 

चाषांर्च रक्तपादांर्च सोनं वह्टूरमेव च । 

मत्स्यारच कामतो जग्ध्वा सोपवासस्यहं वसेत् ॥ १७५ ॥ 

चाषाः किकीदिवयः, रक्तपादाः कादम्बप्रमृतयः, सौनं घातस्थानभवं मासं 

मक्ष्याणामपि, वटर ् चष्कमांसम् , मत्स्याः मीना --एतांश्चाषा्दीन्वजेयेत्। चकाराना- 

छिकादाणकुसुंभादीन्--“नाछिकाराणचछत्राकक्रुसुम्भाखादुविडभवान् । कुरम्भाकन्दुक- 

बर्ताककोविदारांश्च वजयेत्॥।” “तथाऽकाटगप्ररूढानि पुष्पाणि च फलानि च। विकारव- 

च यक्किभ्चित्प्रयत्ेन विवजयेन् |" तथा “‹ वटग्क्षाश्वव्थकपित्थनीपमातुटुङ्कफलानि 

वर्जयेत्| इत्यादिस्मरणात्--एतान्सन्धिनीक्षीरप्रभृतीनुकरान्तान्कामतो भक्षयित्वा 

त्रिरत्रमुपवसेत् , अकामे त्वऽदोरात्रम् ,--देषेषूपवसेद्” इतिमनुस्मरणात्। यत्पुनः 

राङ्केनाक्तं ““नकबटाकादंसष्टवचक्रवाककारण्डवगृहचटककपोतपारावतपाण्डुञकसा- 

त्किासारसधिभ्िदट्ककङ्करक्तपादचाषभासवायसकोकिटरादुटिकुक्कुटदहारीतमक्षणे 

दाददारात्रमनाहारः, पिनेद्रोमूत्रयावकम्।*) इति तद्बटुकाराम्यासे मतिपूवं समस्तभन्त 

णे वा वेदितव्यम् ॥ १७५ ॥ 

पलाण्डु विडराहं च छत्राक ग्रामकुक्कुरम् । 

शुन गृञ्लनं चैव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७६ ॥ 
पटण्डुः स्थुरुकन्दनाो छ्ट्युनानुकाश, विडराहो ्रामसूकरः; छत्राकं 

सर्षत्रम् , म्रामवुक्कुटः "प्रसिद्धः, ठंड्नं रसोनं सूष्ष्मश्चेतकन्दनाटम् , गृञ्जनं 
~ ~ ----~- 

* ५८ गर्तेनक इति उदीच्यां प्रसिद्ध; । ̀` इति अप० २४९. 

१ ख. वृक्षकुदकः। क. वृक्षकरुक्छुटकः । २.--५. २०. । २ क. ठशुनाकरि । 
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ठड्ुनायुकारीोहितसुक्ष्मकन्द :;--एतानि षद् सकृत्कामता जग्ध्वा भक्षाधेत्वा चा- 
नरायण वक्ष्यमाणठक्षणे चरेत् । प्रामकुक्करुटच्छत्राकयोः पृरवंप्रतितेधितयोरिहाभिधाने 
पराण्ड़दिसमानप्रायशचित्ताथम् । मतिष्रवै॑चिरतराभ्यासे तु “‹ छत्राक्रं विड्राहं च 
ठज्युनं प्रामकुक्कुटम् । प्रटाण्डुं गृज्ञनं चेव मला जग्ध्वा पतेद्टिजः।। '› इति मनृक्त 
अमतिप्रवोम्यासे ““अमल्येतानि षड् जग्ध्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं 
वाऽपि..." इति द्र्टन्यम्। अमतिपूवौनम्यासे तु शङ्कक्तं कञ्युनपकाण्डुगृज्ञनषिड्राह 
प्रामकुक्कुटकुम्भीकमभक्षणे द्रादरारात्र पयः पिबेदिति ॥ १७६ ॥ 

भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधागोाधाकच्छपदरा्टकाः | 

दाराश्च मस्स्यष्वपि हि सिहूतण्डकरोहिताः ॥ १७७ ॥ 

तथा पाटीनराजीवसरास्काश्च दिजतिभिः। 

सेधा श्वावित्, गोधा ककलसानुकारिणी महती, कच्छपः कुमः, 
राह्टकः राकौ, राशः प्रसिद्धः,- पञ्चनखादीनां श्वमाजारवानरादीनां मध्ये से- 

घादयो भक्ष्याः । चकारात्ङ्खोऽपि, यथाऽऽह गौतमः ^“ पञ्चनखाः शराराहटटकश्वाविं 

दरोधाखद्धकच्छपाः ।' इति । तथा मनुरपि “राविषं श्टकं गाधां खद्कूमरशंस्तथा। 
मक्ष्यान्पञ्चनेष्वाहुरनुष्टा चेकतोदर्तः।'' इति। यत्युनवैसिष्ठिन ““खद्गे तु विवदन्तं ” 

इलयभध्षयत्वमुक्तं तच्छरद्रादन्यत्र,--““खद्गमासैभेवेदत्तमक्षय्यं पितकमोणि 1” इति श्राद्ध 
फलश्रुतिदरनात् । तथा मल्स्यानां मध्ये सिहतुण्डादयो भक्ष्याः । सिहतुण्डः सिंह- 

मुखः, रोहितो खहितवर्णः, पाठनश्वन््रकाख्यः, राजीवः पबवणैः, सहशत्कैः ज्य 

क््याकर्वैतेत इति सराल्कः,--एते च सिंहतुण्डादयो नियुक्ता एव भक्ष्याः †*“पादी- 

# ४४ स च श्वभक्षको ग्याघ्रविरेषः।'' ^ गोधा वद्लीसद्शःप्राणिविरेषः |* इति 
अप० २५.५०. 

† ८ सामान्यतः प्रवृत्तोऽयं पञ्जनखभक्षणनिषेधो मत्स्यभक्षणनिषेधश्च न तेषु विद्यत 

इत्यथः । "` इति अप० २४९. 
सामानेन तनाम 

१ ख.चेरेत् । तृतीयाध्ययेवक्ष्यमाणं यति । २.--५. १९. । २-- मनुः. ५.२०. । 

५ ख. अमति पूर्वाम्यासे तु । ५ क. कृकठावुका । € .--¶७. २७. । ७५, १८. | 

< .--¶ 9, ।-3. | 



११८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

नरोहितावायौ नियुक्तौ हव्यकन्ययोः । राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सरास्काश्चेव सवराः।]'' 
इति मनुस्मरणात् । द्विजातिग्रहणं द्रव्युदासाथम् ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 

(आ क५ 

"“अन्चितं वृधामांसमं? इ्यारभ्य द्विजातिधमौदने.ःदानी चातुरव्॑यै्मीनाह-- 
१ [ विधि € १ र 

अतः श्रृणुष्व मांसस्य विधि भक्षणवजने ॥ १७८ ॥ 

मांसस्य प्रोक्षिते भक्षणे तद्वयतिरिक्तस्य वा निषिद्धस्य बजने प्रोक्ितादिव्य- 

तिरेकेण मांसं न भक्षयार्मयवं सङ्कसपरूपेणं विधिं सामश्रवः प्रभृतयः हे मुनयः 
शणुध्वम् ॥ १७८ ॥ 

तत्र भक्षणेविधि दरौयति- 

प्राणात्यये तथा श्रारे प्रोक्षितं दिजकाम्यया । 

देवान्पितुन्समभ्यच्य खादन्मांसं न दोषभाक् ॥ १७९ ॥ 
| 

"अनाभवेन व्याध्यभिभवेन वा मांसभक्षणमन्तरेण यदा प्राणबाधा भवति 

तदा मांसं नियमेन भक्षयेत् ,--“*सवेत एवात्मानं गोपायेत्" इलयात्मरक्षणविधानात् , 
८ तस्मादुह न पुरायुषः स्वःकामी प्रेयात् ? इति मरणनिधधाच्च । तथा श्राद्धे मांसं 

निमन्त्रितो नियमेन मक्षयेत्+--अभक्षणे दोषश्रवणात् “यथाविधिनियुक्तस्तु यो मांसं 

नात्ति मानवः | संप्रेय पञ्युतां याति संमवनिकरविरातिम् |" इति मनुस्मरणात् । प्रो- 

क्षणास्यश्रोतसंस्कारसंस्कतस्य पदोयोगाथस्याग्रीषोमीयदेहतावरिष्टं मांसं प्रोक्षितं 
तद्धक्षयेत् , अभक्षणीदागानिष्पत्तेः 1 द्विजकाम्यया ब्राह्मणमोजना्थं देवपित्रथ च य- 
तससाधितं तेन तानम्यच्योवरिष्टं मक्षयन्न दोषभाग्मवति। एवं भृत्यभरणावशिष्टमपि,-- 

“ ®! तव प्राणाल्ययादिमांसभक्षणे निमित्तं शाब्दम् वजेने तु तद्भाव आथेम् । ”' 
इति ̀ अप० २५१. 

{ ^" द्विजकाम्यया द्विजेच्छया । यं प्रति दिजास्त्वया मासं भक्षणीयमिर्वीच्छन्ति 

स भश्चयेदिलयथेः । `` इति अप० २५१. 

१.--५. १६..1 २.--भ. १६७.1 २ क. चातुवेण्यं प्रत्याह । ४ अपराकँ भक्षणवर्जिते । 

५ क. सङ्ल्परूपे विधि । ६.--५, ३५, । ७. क. अभक्षणे यागानि । 



भक्ष्यामक्षयप्रकरणम् | समिताक्षरा ९९ 

“जञा ब्राहणेवेध्याः प्रस्ता मृगपक्षिणः भृत्यानां चेव त्यथमगस्यो ह्यचरत्तथ।।? 
इति मनुस्मरणात् । न दोषमागीति दोषामावमात्रं वदता अतिथ्या्यचनावशिष्टस्या- 
भ्यनुज्ञामात्र न प्रोकषितादिवनियम इति दितम् । णवमप्रतिषिद्धानामपि रागादी- 
नां प्राणात्ययादिन्यतिरेकेणामक््यल्वावगमात् सद्रस्यापि मांसप्रतिबद्धसर्वविधिनिषेधा- 
धिकारोऽवगम्यते | १७९ ॥ 

उदानो प्रोक्षितादिव्यतिरिनि स्य व्रृथामांनमित्यनेन प्रतिषिद्धस्य भक्षण निन्दार्थवादमाह-- 

वसेत्स नरके घोरे दिनानि पडरोमभिः । 

` संमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून् ॥ १८० ॥ 

अविधिना देवादुदेमन्तरेण यः परन्हन्ति स तस्य परोर्यावान्ति रोमाणि 
तावन्ति दिनानि वरे नरके † वसने । हन्तातयष्टव्रिधोऽपि घातको गृह्यते, यथाऽऽह 
मनुः--““ अनुमन्ता विरासिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहतौ च 
खादकश्चेति घातकाः ॥ ' इति ॥ १८० ॥ 

इदानीं वनने विधिमाह-- 

सवोन्कामानवाम्रोति हयमेधफटरं तथा । 

गरहऽपि निवसन्विप्रो मुनिमीसविवञनात॥ १८१ ॥ 

यः प्रोक्षितादिव्यतिरेकेण मया मांसे न भाक्षितव्याभेति सत्यसंकल्पो भवति 

# ८५ अनेन च पश्चुवधस्य प्रतिषिद्धस्य नरकवासं प्रति गनैभेत्तता बोध्यते । यथा 
“यो ऽपगुराते शतेन यातयात् ` इत्यादेना ब्राह्मणं प्रत्यवगूरणस्य यातनायाश्च साध्यसाधन 

सम्बन्धः । तेन नेदमथंवादमात्र किन्तु विवाश्चितश्चाथ वचनम् ।'' इति अप० २५१. 

† “भयावन्तिपञ्चुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम् । बृथापञ्च्नः प्राोति मरेत्य जन्मानि 
जन्मनि ॥'` इति मनुः ५. ३८. 

१ ---- रद, ३९५१. | र् =^, ९११ ् । 



१२० याज्ञवस्क्यस्मरृतिः [आचाराध्याये 

स सवौन्कामान् तत्साधने प्रत्त निवैघरं * प्रभोति विड्ुद्धादायत्वात् , यथाऽऽह 
मनुः“ यद्धयायते यत्कुरुते रति बध्नाति यत्र च । तदवाप्रोयविघ्रेन यो हिनस्ति 

न किंचन " इति । एतच्चानुषङ्किकम्। मुख्यं फरमाह ‹ हयमेधघफटं तथा ` इति | 

एतच्च सांवत्सरिकसकस्पस्य.--“' वर्षेवर्षऽश्वमेघेन यो यजेत इतं समाः । 

मांसानि च न खदेदयस्तयोः पुण्यफटं समम् ॥|'! इति मनुस्मरणात् । तथा गृहे 
ऽपि निवसन् ब्राह्मणादिश्वातु्णिको मुनिवन्माननीयो भवति मांसस्य त्यागात् । 
एतच्च न प्रतिषिद्धमांसिषयं, नापि प्रोक्षितादिविषयम् .--परिदोष्यादतिथ्यायचै- 

नावरिष्टाम्यनुर्ञतविषयमिति ॥ १८१ ॥ 

इति भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् ॥ 

* ‹'अवभ्रोतीति वतमाना विभक्तेर्विधिविभाक्तत्वेन परिणमयितव्या 1 यथाराबि- 

सत्रे |” इति अय ० २५२. 

म नाण भ ~ 

१.--५. ४७, । २.--५. ५३. ।२ क. गृहे निवसन । ४ क. नृज्ञाते धिज्ञातव्रिषय । 

५0 



अथ द्रव्यङ्युदिमकरणम् ७ 

+इदानीं द्रव्यशचद्धिमाह-- 

सोवणेराजतान्जानामृष्यैपत्रग्रहादमनाम् । 
राकरज्जुमूरफर्वासोविदल्चर्मणां । १८२ ॥ 

पात्राणां चमसानां च वारिणा शुदिरिष्यते । 

सौवर्णं सुवणकृतं, राजतं रजतक्ृतम् , अन्नं मुक्ताफल्राङ्क्तयादि, ऊर्व्वपातरं 

यज्गियोद्खलादि-- ग्रहादिसाहचयात्- ग्रहाः षेाडरिग्रमृतयः, अस्मा दषदा- 

दिः, शाकं वास्तुकादि, रज्जुः बल्वजदिर्निमिता, मूकमाद्रैकादि, फठ्माम्रा- 
दि, वासो वलं, विदं वेणवादि, चमं अजादीनाम् ,--विदल्चमेणेम्रहणं 
तद्विकाराणां छत्रवच्रादानामुपटक्षणाथम्--पात्राणि परक्षणीपात्रप्रभृतीनि, चमसाः 
होतृचमसादयः,+--एतेषां सेवणादीनां ठेपरहितानासुच्छिष्टस्परमात्रे वारिणा प्रक्षाख- 

नेन शुद्धिः | 

अधुना दव्यशयुद्धुपायविधिप्रकरणमारभतते । द्रव्यस्य दोषापगमः शुद्धिः । अपेत- 
देष हि व्यं ञुद्धमित्युच्यते । शाखेण च काकादिसंषएक्तं द्ग्यं भक्षाखनच्छुद्ध्यतीति कथ्य- 
ते । तेन तत्रापि काकादिसपकेदोषापगम एव छदधिब्देन वाच्यः । न च प्रयक्षगम्यो 
दाष इति ञद्धिविधानान्यथानुपपत्या काकादियेागात्कछोऽपि द्ये दोषो भवतीति परिकल्प्य 
ते तदपगमेपायो नानाविधः प्रोक्षणप्रक्षारनादिः श्णविधीयत इति । अ्द्धेन दव्येण 
न संव्यवहारः पुरुषेण साध्यः छन्तु शोधितेनेवेति शद्धिविधिवरदेव कल्प्यते | तच्च कयै- 
टकपारविना दन्यखण्डेनापि यदि भ्यवहारसिद्धिरस्ि तदा तदपि यथाविधिद्लोध्यम्। एवं 
च यच्छाख्रकरेरूच्यते प्रोक्षणादिना दभ्यं खुचितामिया्रयतं भवति शुद्ध्यतीत्यादि तत्र तत्र 
युरूषभ्यापार एव राश्चणिको विधेयः । पुरुषस्तथा कुयष्चथा दभ्यं शुचिस्यादिलर्थः । अज्ु- 
देन व्येण संव्यवहारः पुरुषस्याद्चिता विहितक्मकरैस्वयोग्यत्वप्रतिबन्धरूपा प्रलयवाया- 

न्तरहेतुभूता च जायते ! तस्याश्च अ्रलवायकरतामाह मनुः --““ रोष्टम्दौ तृणच्छेदी नख- 
खादी च यो नरः 1 सविनाहं जत्याछु सूचकेोऽछयुचिरेव च॥'” इति (४- ७५) तत्र द्विविधा 
छदिः शरीरञद्धिबगद्यद्रष्यडद्धिश्च । तत्र बादयद्न्यञ््द तावदाह --"इति अप० २५३. 
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चसखक्छचवससखेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥ 
चरु*श्वरस्थाटी, सुक्सवै प्रसिद्धो, सलेहानि पत्राणि प्रारित्रहरणादीनि,- 

एतानि च देपरहितान्युष्णन वारिणा छ्ुद्रबन्ति,--“* निर्टपं काञ्चनं भाण्डमाद्धिये 

विद्ुद्धयति । अनव्जमदममयं चैव राजतं चानुपस्छतम् ॥* इति मनुस्मरणात् । अनु- 

पर्कृतमखातप्ररितम् , सटेपानां त॒ “* तैजसानां मणीनां च सवस्याङ्ममयस्य च । 
भस्मनद्वि्ृदा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ||) इतिमनक्तं द्टम्यम्। मृद्धस्मनोरकका- 
येत्वद्विकत्पः, आपस्तु समुच्चीयन्ते । काकादिमुखोपघाते तु कृष्णराकुनिमुखाव 

वृष्टं पात्रे निख्खित् । श्वापदसुखावमृष्ट पातं न प्रयुञ्जीतेति द्रष्टव्यम् । एतच्च माजी 

रादन्यत्र,--““ माजोरश्चेव दर्वी च मारुतश्च सदा युचिः । ” इति मनुस्मरणात् ॥ 

स्फयशूपाजिनधान्यानां मुसलाटूखलखनसाम् । 
स्फ्यो वज्ञः यज्ञांग, अनः शकटं, शेषं प्रसिद्धम् --एतेषामुष्णन वारिणा 

ञुद्धिः । पुनरजिनग्रहणं यज्ञाङ्गाजेनप्राप्तथेम् । 

म्रक्षणं सहतानां च बहनां धान्यवाससाम् ॥ १८४ ॥ 

संहतानामुक्तञुद्धिदन्यारव्धावधाषेनां बहूनां धान्यानां वाससां च--वासो- 

प्ररणमुक्तश्ुद्धीनामुपरक्षणाथेम् --उक्त्युद्रीनां धान्यवासःप्रमृतानां बहूनां रारी- 

कृतानां प्रोक्षणेनेव शुद्धिः । बडत्वं च स्पृषटपेक्चया । एतदुक्तं भवति --यदा धा- 
न्यानि वखरादीनि वा रारीकृतानि, तत्र चाण्डालार्द््ष्टान्यस्पानै, बदट्रानि अस्पष्टा 

4 (५ 

नि च -५ तत्र स्ृषटानासुकतेव शुद्धिरितरेषा रक्षणमिति । † तथा च स्मृयन्तरम्--““व- 

छ्रधान्यादिराश्ीनामेकदेरस्य दूषणे । तावन्मात्रं ससुद्धत्य रषं प्रोक्षणमहति ॥*› इति । 
तानामा ताता ०५१०० 

“नवरः श्टन्मय भाण्डम् । सुक्सवाद्ः ` अप० २५३ 

 † "तथा च शङ्कः--“"मरुं संयोगजं तजं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोषणं 

ग्रोक्तं सामान्यं द्व्यञ्ुद्धिकृव् ॥* यस्य शोध्यस्य स्वभावजे संयोगजं वा मरं तस्मादिना द- 
व्येणोपहन्यते तस्य तच्छोधकं भवतील्यथंः 1 इति अप० २५६ 
मातिति 

१.---५. ११२. } २.--५. १११. ३.--क. मुक्ताविश्द्धिद्र। ख. शुद्धिद्रव्याणां बहूनां । 

४ ग. वहूनां धान्यवाससां । « ग. बहति वास्स्पृष्टानि । € ख.ग. दूषणात् । 

8 1 वि 17) ~ 



द्रव्यद्ुद्धिप्रकरणम् | समिताक्षरा १२३ 

यदा पुनः ्यृष्टानां बहुत्वं अस्पष्टानां चास्पत्वं, तदा सर्वेषामेव क्षाख्नम् , यथाऽऽह 
मनुः“ अद्वि्त प्रोक्षणं शचं बद्भनां धान्यवाससाम् । प्रक्षारनेन त्वल्पानामद्भिः 
रोचं विधायते ॥ ' इति] स्पृष्ठानामद्यष्टानां समतरेऽपि प्ोक्षणमेव-- बहूनां गरोक्ष- 
णविघानेनाल्पानां क्षारनेः द्धे पुनरल्पानां क्षार्नवचनस्य समेषु क्षार््चनिवरच्य्थ- 
त्वात् । इयत्स्ृष्टमियदस्पृष्टमित्यविवेके त॒ क्षाकनेमव, पाक्षिकस्यीपि दोषस्य परिर्त 
न्यत्वात्। अनेकपुरुषेद्धायाणां तु घान्यवासःप्रमृतीनां स्पृष्टानामस्पष्टानां च व्रोक्षण- 
मेवेति निबन्धक्ृतः ॥ १८४ ॥ 

निेपानां सपरीमात्रदुष्टानां शद्धियुकदानीं सटेपानां शद्धिमाह-- 

तक्षणं दारश्रङ्गास्थां गावः फर्संमुवाम् । 
माजन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ १८५ ॥ 

दारूणां मेषमहिषादि श्रद्धाणां करिवाराहादस्थ्नाम्---अस्थिग्रहणिन दन्ताना- 

मपि प्रहणम्--उच्छिषटस्नेदादिभिङ्प्तानां गृद्स्मोदकादिभिरनपगतट्पानां ““्यावन्ना- 
पैटयमेध्याक्ताद्रन्धो छेपश्च तत्कृतः । तावन्मृद्धारे वा देयं सर्वासु द्रव्यडद्धिषं ॥ 
इति सामान्यड्ुद्धिविघानात् , तरक्षणं तावन्मात्राबयवापनयनं शुद्धिः । फरुसभवां 
बिल्वाकबुनरिकिरादिफरसमूतानां गोवाडेरुद्रषेणच्छुद्धिः । यज्ञपात्राणां सुक् 
सरवादीनां यज्ञकमणि प्रयुज्यमानानां दक्षिणेन हस्तेन *दरभदेशापवित्रिण वा यथा- 
राख कमोङ्गतया माजन कतेव्यम् । एतच श्रौतमुदाहरणम् अन्येषामपि सौवणा- 

स्मातेरोकिककमेसु = ^ [९ 

दीनां पात्राणां स्मातेडोकिककमेसु कृतदौचानमिवाङ्गत्वमिति दरोपितुम् । यज्ञाङ्गानां 

पुनः कृतरौचानामिदं दशापवित्रादिभिमोजनं संस्काराथमितिरोषः ॥ १८५ ॥ 

इदानीं सरेपानामेव केषां चिदटेपापकषणे विरेषरैतूनाह-- 

सोषैरुदकगोमूत्ैः शुख्यत्याविककोशिकम् । 
# “'वखदशारूपेण पवित्रेण । यथा ‹ दश्ञापविल्ेण अहं समार, इतयत। 

वियाता 1 

१.--५. ११८. २ ख. क्षाटनेन शुद्धिः । पुनर 1 २ ख. क्षाठनवचननिवृ. । ४ क. 

पाधिकव्यापिदोषस्य ¦ ५ ख. पुरषेधीयैमाणानां । £ ख. ्यमेध्यानां गन्धो । ७.--५. १२६. 1 

< क. त॒क्षृणन तावन्मात्रा ! ९ ख. ग. पवित्रादिमानं । 



१२४ याज्ञवस्क्यस्म्रतिः [मचाराध्याये 

सश्रीफटेरशप॑टं सिः कुतप तथा ॥ १८६ ॥ 
"ऊषम्रृ्तिकासाहितेन गोमूत्रेणोदफेन वा टेपयिक्षया आविकमूर्णामयं कौ- 

दिकं कोराग्रभवे तसंरीपद्यदि प्रक्षाछित शुद्धयति । उदकगोमूत्रैरिति बहवचनं 

पश्चदुदकप्राध्थम् । अर्प वल्कटतन्तुक्ृतम् , सश्रीफठैः बिल्वफठसहितैः, 
कुतपः पाबेतीयछ्गरोमनिर्मितकम्बरः, ‡अरिष्टफटसहितैः उदकगोमूतरः शद्धयतीयनु- 
वतेते । एतच्चोच्छिषटस्नेहादियोगे सति वेदितव्यम् । अस्पोपघति तु प्रोक्षणादि 
क्षारुनासहत्वात् , सवेत्र द्रव्याविनारोनैव श्ुद्रिष्टिवात् । तथा च देवकः“ उणी 
केरोयकुतपपद्क्तौमदुकूढजाः । अल्पदौचाभवन्तयेते दोषणप्रो्षणादिभिः + 
इत्यभिधायाऽऽह--““ तान्येवामेष्ययुक्तानि क्षाल्येच्छोधनैः स्वकैः । घान्यकत्कैस्तु 
फठजे रसैः क्षारानुगेरपि ॥* इति । क्षौमवदेव राणस्य--समानयोगत्वात् । ऊणीदि 
ग्रहणे तदारन्धतूकिकादिप्राप्यथम् | अतस्तस्याल्पोपघातेनेव क्षारने कार्यम् । अमेध्य- 
टेपादन्यत्र,--““तूटिकामुपधानं च पुष्परक्ताम्बरं तया । योषयित्वाऽऽतपे विचेत्वरैः 

सेमाजयेन्मुहः ॥ पश्चाच्च वारिणा प्रोक्ष्य विनियुञ्जीत क्मीणि । तान्यप्यतिमचिष्ठानि 
यथावत्परिदोधयेत् ॥ इति देवरस्मरणात् । पुष्परक्तानि कुङ्कमकुसुम्भादिरक्तानि-- 
पुष्परकतम्रहणमन्यस्यापि हाादिरक्तस्यक्षाखनासहस्य प्राप्तम्, न माञ्जिषठादेः तस्य 

[ १ 7 क्षारनसहत्वात् | सहूनाप्यक्तम्-“.रागद्रन्याणे प्रोक्षितानि शुचीनि ।› इति।। १८६॥ 

सगोरसषपैः क्षोमं पुनःपाकान्म॑हीमयम् । 
गोरसषेपसहितैरुदकगोमूतरः क्षौम--श्चुमा अतसी तत्सूत्रनिरमितं क्षौमं-- 

द्यति भपुनः पाकेन च म्रन्मय घटादि, एतच्चोच्छिषटस्नेह्ये वेदितव्यम् ॥ मय- 
म 

* ““ऊषः क्षारद्धात्तिका इतिः अप० २६१. 

† “उद्कगेमूत्रोरिति बहुवचनं दोषानिधौतेऽप बहुकृत्वोऽपि क्षालनप्राक्षयथम् । उक्त- 
अकारणापेतदाषस्य पुनः केवखाद्केन धावना्थं च ।' इति अपर २६१. 

{ “अरिष्टं निम्बं 1› इति जप० २६१. 

६ “शश्वादिस्पृषटश्न्मयविषयमेतत् 17 इति अप० २६१. 

१ क. इशुपटं । २ ख--उ्खरमर । २ क. रसरीपद्धादि । ४ ख. प्राप्यरथम् । अथ तस्या । 
५ ख. कार्यम् । अमे । & अप० पाकेन मृन्मयम् । 
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मूतरपुरीषेश्च शेष्मप्रयाश्वुखोणेतेः । संसयृष्टं नैव शद्धयेत पुनः पाकेन मृन्मयम् || इति 

स्मरणात् । चाण्डाखादुपघाते तु याग एव, यथाऽऽह पराशरः-“'्चाण्डारचैस्तु 
संस्पृष्ट धान्यं वल्नमथापिवा । प्रक्षाटनेन जुद्धधेत परसियागान्महीमयम् ॥ ”› इति ॥ 

कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्षं योषिन्मुखं तथा ॥ १८७ ॥ 

कारवो रजकचैर्धावकसुपकारायास्तेषां हस्तः श्चाधैः* । दाचित्म् त- 
त्साध्ये कमेणि वच्रधावनादौ सूतकादिसमवेऽपि । तथा च स्मृत्यन्तरे--““ कारवः 

रिष्पिनो वैया दासीदासास्तथैव च। राजानो रजामभृत्ाश्च सयःशौचाः प्रकीर्तिताः” 
इति | पण्य† पणां विक्रेयं यव्रीह्यादि । अनेककरेतृजनकरपरिघश्चितमप्यप्रयतं न 
भवति, सूतकादिनिरमत्तेः च वणिजाम् । भिक्षाणां समूहो भक्षं तद्रह्मचायादिगैतम् 
अनाचान्त्नीप्रदानादिना अञ्ुचिरथ्यादिक्रमणादिनाऽपि न दुष्यति | तथा 

येषन्मुख संभोगकारे शुचि,--““ च्रियस्च रतिरससर्गे ।” इति स्मरणात् ॥ 

* अयं च अञ्जुचित्वापवादः तेनावरजातीयानामपि कारूणां श्विस्पक्रियया दरन्यसुत्या- 

दयतां संस्कु्ेतां वा प्रत्यवायहेतुभावः प्रसक्तोऽनेन निवार्यते । तेन रजकसेवकादिभिः 

संस्कृतानां वखादीनां ङविन्दसुपकारादिभिश्चरोत्पाद्यमानानां व्याणां शुचिस्वमेवेतिवाक्य- 

तात्पयैम् । ततश्च येनान्नादिना ्ग्येण हिल्पसष्टेन विना दव्योत्पत्तिसंस्कारौ न अवतः, त- 
द्पि छद्धधयलेव । यथा वखोव्यत्तौ खटः । अत एव शङ्खः-- “कारुहस्तः शुचि स्तथा 
आकरात्तदरव्याण प्रोक्षितानि ४” इति अप० २६३. 

{ ̂“ पण्यं विक्रेयद्रव्यं तच्च प्रस्तरितमेव शुचिः । त्था च मनुः--“ पण्यं यच्च 

प्रसारितम् । ̀ इति अप० २६३. 

† तदाह मनुः-““ बह्मचारि गतं भश्च नित्यं मेध्यमिति स्थितिः \” इति । 

९ “« यच्छङ्कः--* नारीणां चैव वत्सानां शङ्ुनीनां नां सुखम् । रतो प्रखवणे दृक्ष 
सगयायां सदा शुचि ”¶ यथासङ्कयमन्वयः 1" इति अप० २६४. 

अपि च--“ उभावप्यद्धची स्यातां दस्पती इयने गतो । श्वयनादुत्थिता नारी छत्चि- 

स्यादिः पुमान् ॥** इति यमः 
[ताता 

१ ख. हस्तः सदाविः । २ ख. निमित्तेन च व । म. निमित्ते तु वणि । २ख. चायौ- 

दिदस्तगतं | 
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इदानी भृशद्धिमाह-- 

भूडुदिमोजनादाहात्काखाद्भोक्रमणात्तथा । 
सेकादुद्धेखनष्टेपाद्हं माजनरेपनात् ॥ १८८ ॥ 

मार्जन्या पांस॒तृणादीना प्रोत्सारणं माजनम् , दाहस्तरणकाष्ठायैः, काटो यावता 

काटेन छेपादिक्षयो मवति तावान् , गोक्रमणं गवां पादपरिघडन, सेकः क्षीरगोमूत्रमो- 

मयवारिभिःप्रबषण वा, उद्टेखनं तक्षणे खननं वा, ठेपो गोमयादिभिः,--एतैः 

समस्ते्व्यस्तैव मा्जनादिभिरमेध्या दुष्टा माश्ना च भूमिः श्द्धयति। तथा च देवः 
--““ यत्र प्रसूयते नारी म्रियते दद्यतेऽपि वा | चाण्डाखाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिस्तग- 

तिः ॥ एवङ्कदमलभूयिष्ठा मूरमेध्या प्रकीतिता । श्वसूकरखरोष्टादिसंस्प्ष्टा दुष्टतां 
व्रजेत् | अङ्गारतुषकेदास्थिमस्मायैमेखिना मवेत्।*› इति । अमेध्या दुष्टा मल्निति रो- 
ध्यभूमेच्रैविष्यमभिधाय शद्धिविभागं ददायति--““ पञ्चधा वा चतुघौ वा भूरमेध्या- 
ऽपि श॒द्धयति । दुष्टान्विता त्रिधा द्वेधा शुध्यते मछख्निकधा |» दति । यत्र मनुष्या 
दह्यन्ते यत्र चाण्डङैरध्युषितं, तयोः पञ्चभिः दहनकारगोक्रमणसेको्टेखनैः शद्धः । 

यत्र मनुष्या जायन्ते यत्र च प्रियन्ते, यत्र चालयन्तं विष्ठादिसगतिः, तासां दाहवार्जते- 

स्तैरेव चतुभिः । श्वसुकरखीरैश्विरकारुमध्युषितायाः गोक्रमणसेकोद्धेनैलिभेः । 
उष्टग्रामकुक्कुटादिमिश्विरकारुमधिवासितायाः सेकोष्टेखनाभ्यां शद्विः । अद्भारतुषा- 

दिभिश्विरकारूमधिवासिताया उद्ेखनेन शद्धिः। माजनाुटेपने तु सवत्र समु्चीयेते । 
एवं गृह माजर्नरेपनाभ्यां शुद्धयति । गृहस्य प्रथगुपादानं संमाजनङेपयोः प्रति- 

दिवसम्राप्तयथम् ॥ १८८ ॥ 

गोघ्ातेऽन्ने तथा केरामक्निकाकीरद्षिते । 

सङ्खं भस्म ग्ढाऽपि प्रक्ेप्तव्यं बिशुदये ॥ १८९ ॥ 
^ गोघ्राते गोनिःश्वासोपहतेऽने अदनीयमात्रे, तथा 1†केरमक्षिकाकीटदूषिते 
1 नण ताति भा 

# ^“ गवा प्रयलत उपात्तगन्धेः इति अप० २६६. 

† मकषिकारब्देनात्र नीर्मक्षिकोच्यते । तथा च बोधायनः-“ अथ हविरदौषान्व्या- 

ख्यास्यामः यथेतन्नीरुमश्षिकाऽऽदशातिकामक्कुणाश्रेलशशिरसोयूतिकेतिः आश्ातिकां मक्षिका 

गनेमनोडतिननामनणननित 

१ क, माजेनाचुखेप , 



दरव्य्ुद्धिप्रकरणम् ] समिताक्षरा १२७ 

केराग्रहणं ोमादिप्रप्तयर्थम्- कीटाः पिपीलिकादयः, उदकं भस्म मद्रा यथासंभवं 
रकषप्तव्यं शुद्धवथ । यन्त॒ गोतमेनाक्त--““ नित्यममोग्यं।' ८ केरा्काटावपरयम् ” 
इति, तत्केराकाटादिमिः सह यत्पक्वं +तद्विषयम् † ॥ १८९ ॥ 

त्रपुसीसकताम्राणां क्नाराम्डादक्वारिभेः। 

भस्मा्ेः कांस्यखोहानां शुदिः वो द्रवस्य तु ॥ १९० ॥ 

त्रपप्रमृतीनि प्रसिद्धानि, तेषां क्षारोदकेनाम्डोदकेन वारिणा चेपघातापेक्षया 
समस्तेव्यंस्तवी (~ ५ क् = भस्मोदकेन ी द्धिः कायौ । कांस्यलोहानां भस्मोदकेन,-ताम्रग्रहणाद्रीतिकारद- 

# ९! एतद्कृतसङिलादिग्रक्षेपविषयम् ` इति अप० २६६. 

† एतच्छोकव्याख्यानावसर एव अपराकदुतवचनान्तराणि-- 

बोधायनः-- ^“ केशकीटनखरोमाखुपुरीषान्यन्ने दृष्ट्रा तन्मालमन्नं परित्यज्य अग्हिः 
सभ्रोक्ष्य भस्मना संस्छठर्य पुनः प्रशस्तवचसाऽनुगह्णीयादों मू सुवः स्वरोमि्युपरिशादधःयात्वा 
पुनरेव भ॒ञ्जीत 

पराशरः-“° श्तं द्रोणाधिकस्यान्न श्वकाकेरुपघातितम् । अत्याज्यं तस्य॒ शुद्ध्यर्थं 
ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत् ॥ कतेव्यं वचनं तेषामन्नसंस्कारक्मेणि । श्वकाकाद्यवरीदं तु लयक्स्वा 

लारखासमन्वितम् ॥ गायत्यष्टसहस्रेण मन्वपूतेन वारिणा } भोग्यं तस्मरोक्चितं विपः पर्यभि- 
क्रतमेव च ॥ 

जमदश्निः--“ शतां द्रोणमात्रस्य श्वकाकाद्ुपघातितम् । आसमुदधल्याभियोगास्मो- 
क्षणात्तत्र शोधनम् ॥ अन्नमकाहिकं पक्वं श्वकाकाद्युपघातितम् । केाकीरावपन्नं च तदप्येवं 
विशुडःयति ॥ क्ीतस्यापि विनिर्दिष्टमेवमेव मनीषिभिः । न द्धिः पक्वं पुषितं शुक्तायेवं 
कदाचन ॥*› द्रोणः पञ्चाद्यदधिकं परद्ातद्रयम् एकाटहिकान्नशुदधिरस्पधनपुरुषविष्या । 

परादारः-काकश्वाद्परीढं तु ठोणान्नं न विवजयेत् । गाससुदधत्यतन्मात्रं यत्त॒ खा- 

राङ्कतं भवेत् ॥ होमोदकेन वाऽभ्युक्षेद्राजतेनाम्बुना ऽथ वा । अभ्रिज्वारोपसंस्पसात्सुवणै- 

मथुसर्पिषाम् । विप्राणां मन्त्रघोषेण पूतं भोज्यं च यद्धवेत् । श्ववायसगवाश्वायेजग्धमन्नं तु 

यद्धवेत् ॥ जहो वा गोरसोवाऽपि तत्र द्धिः कथं भवेव । अन्नं परिलयजेत्तत्र खहस्य पच- 

नेन तु ॥ अश्वत्थरुतया शुद्धिर्गोरसस्य विधीयते +" 

ेकाहिकान्नपिक्षयाऽल्पान्नविषयमेतत् । खहगोरसयो्दरोणादल्पयोः पाकादिशुद्धिः ॥ 

इति अप० २६७--८. 

१.--१७, <, ९.1 २ ख. रीतिकापित्तटयेग्रहणं । ग. रीतिकावृत्तरोहयो । 
_ _ ~~~ मनम् 
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्िराहयोग्रहणम् एक्यानित्वात् । एतच्च ताम्रादीनामम्ोदकादिभिः शुद्धथभिधानं 
न नियमाथेम् , ““मरसेयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छाधनं प्रोक्त 
सामान्य द्रव्यञ्युद्धिकृत् ।7 इयविदेषेण स्मरणात् । अतो न ताम्रादेरुच्छिष्टोद- 

कादिटेपस्यान्येनापगमसंभवे नियमेनाम्डोदकादिना ञ्द्धेः कायां | अत एव मनुना 
सामान्येनाक्त--““ ताग्रीयः कांस्यरैयानां वपुषः सीसकस्य च ] रौचं यथार्हं कतं- 
व्यं क्षाराम्कोदकवारिभिः |" इति । यत्त॒ ^“ भस्मना ुद्धयते कांस्य तास्रमम्छेन 

शुद्धयति । इति तत्ताम्रदेः दोचस्य परां काष्ठां प्रतिपादायेतुं , नान्यस्य 

निषेधाय । यदा तूपघातातिशयस्तदाऽम्ोदकादीनामाढ़ृत्तिः | ‰‹ गवाघ्रातानि 

कांस्यानि श्रोच्छिष्टानि यानि च | डुद्धयन्ति ददाभिः क्षारैः स्वकाको 

पहतानि च| इति ^ स्मरणात् | ““खुद्धिः एवोद्रव्यस्य तुः” इति द्रवस्य द्रवद्रव्यस्य 

घतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य श्वकाकादुपहतस्य, अमेध्यसस्पष्टस्य च, छावः 

एवन समानजातीयेन द्रवद्रव्येण भाण्डस्याभिप्रूरणम्---यावननिःसरणं गुद्धिरियनुव- 

तते । ततोऽल्पस्य यागः | बहृव्पत्वं च देरादपेक्षयौ काटादपेक्षयाऽपि वेदितव्यं, 

यथाऽऽह बोधायनः--“'ेडां कां तथाऽऽत्मानं दरव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपात्तिम- 

वस्थं च ज्ञात्वा शौचं प्रक्पयेत् ॥? इति । कौटादुपहतस्य तु उत्पवनं, यथाऽऽह 

मनुः--“ध्रवाणां चेव सर्वेषां ञयुद्धिरत्पवनं स्मृतम् । ” इति । † उत्पवनं चात व- 
लरान्तरिते पात्रे प्रक्षेपः, अन्यथा कीटाद्यपगमस्यासंभवात । शद्रभाण्डध्थितस्य तु 

मधूदकादेः पात्रान्तरानयनच्छुद्िः+--“मध्रूदके पयस्तद्िकाराश्च पात्रातपाल्ान्तरानयने 

छद्धाः 1'» हति बोधायनस्मरणात् । मधुघतादेवणोपडादहस्तापराप्तस्य पात्रान्तरानयनं 

पुनः पचनं कार्यम्, यथाऽऽह शङ्कः--““ मभ्यवहायोणां परतेनाभिघारितानां पुनः 

पचेनम् , एवं ज्ञहानां ल्हवद्रसानाम् ।'* इति { ॥ १९० ॥ 

* आपस्तम्बस्मरणारदिलयपराकंः । 

† “ इयं च शुद्धिः केदादिदोषसुदधूत्य काया 1 दुष्टदब्याणायुत्पवनादिड्यद्धयन्तरमाह 

छोगाक्षिः--““ षयोदधिविकारादि शचि पात्रान्तरस्थितस् । ावनोत्पवनाभ्यां च पयभि- 

करणेन च ॥› उतव्पवनं वस्नादिना गानम् 1” इति अप० २६९. 

{ अस्य शोकस्य व्याख्यानावसरे अपराके एतानि वचनन्तराणि दद्यन्ते--यमः-- 
क् 

१ क. ताम्रायस्कास्य । २.--५- ११४.। २ ग. दरादयपेक्षया वेदित । ४ क. दशकाटायप- 

क्षया । ६.---. ११९५. 1 ५ क. पचनं कार्यम् ¦ एवं । 
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एवे सोवर्णराजतादानाम् एतस्रकरणप्रतिपादितानां स्वेषामुच्च्टसेहायुपघति 
रद्धिमुनूदानी तेषमिवमेध्योपहतानां शद्धिमाह-- 

अमेध्याक्तस्य मत्तोयेः शुदिगन्धादिकर्षणात् | 
अमेध्याः शारीरजा मला वसाशुकरादयः ] ““वसा जुक्रमसूञ्मञ्जा मूत्रविटकर्ण- 

विण्नखाः | शेपा दूषिका खेदो द्वादरौते णां मखः” तथा ““मानुषाध्ि वं 
विष्ठा रेतो मूल्नातेवं वसा । खेदोऽश्ुदूधिका शेष्म मयं चमेध्यमुच्यते॥ इति मनु 
दैवखादोभेः प्रतिपादिताः । तैर्वसादोभेः अक्तं छ््िम्। *अमेष्याक्तं तस्य मृदा 
तोयेन च शुद्धिः कतेन्या गन्धापकरषणेन । आदिग्रहणष्ेपस्यापि ग्रहणम् , यथा- 
ऽऽह ॒गौतमः--'टेपगन्धापक्षषणेः शलौचममेध्यटिक्तसयं । ” इति सर्वञुद्धिपु च 

~--------~----~ 

“° आममांसं घृतं क्षोदं सेदाश्च फरसम्भवाः । म्खेच्छभाण्डस्थिता दूष्या निष्क्रान्ताः छच- 
यः स्द्रताः ॥** तथा--“‹ देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च ! काकः मिश्च संस्पृष्टमन्न 
तन्न विवजेयेत् ॥ तन्मात्तमन्नमुदल शेषं संस्कारमर्हति ।” देवद्रौणी देवयावा । तन्मा्रमु- 
पहतमाच्रम् । देवद्रोर्णमरहणं बह्वन्नोपरक्षणाथैम् । प्रसङ्गादनुम्रहान्तराण्यप्युच्यन्ते-- 
^! तीथे विवाहे यालायां सङ्कामे देशविष्टवे । नगरप्रामदाहे च स्प्ष्टस्पृष्टिनै दुष्यति ॥" 
तीथोदिस।ध्प्रकमेमात्रानुग्रहोऽयम् । शातातपः ““गोकुरे कन्दज्ञारायां तेलयन्त्ेश्षुयन्त्रयोः। 
अमीमास्यानि शोचानि खीषु बालान्तरेषु च॥ " बृद्धशातातपः--“ तापनं धृततैखानां ्ावनं 
गोरसस्य च । तन्मात्रसुद्ृतं शुद्धयत्कथिनं तु पयो दधि ॥ अविरीनं तथा सरपिर्विीनं 
तापनेन तु 1” इति अप० २६९७०. 

# “‹ अमेध्यमाह स्त्यन्तरम्--“ दूषितं वजितं दुष्टं करमर चेति िङ्िताम् । 
चतुर्विधममेध्यं च सरवेव्याख्यास्यते पुनः ॥ खुच्यप्यञ्चचिसंस्पृष्टं दभ्यं दूषितसुच्यते । 
अभक्ष्यभोज्यपेयानि वजितानि प्रचक्षते ॥ त्यक्तः पत्तितचाण्डारौ म्रामसूुकरङुक्छुटौ । श्वा च 
नित्यं विवज्यौस्स्युः षडेते धर्मतः समाः ॥ सरवणः सूतकी सूती मत्तान्मत्तरजस्वखाः । 
खतबन्धुरदुष्टश्च वज्यौहयष्ठौ स्वकारुतः ॥ स्वेदाश्चबिन्दवः फेनो निरस्तं नखरोम च ॥ आदर 
चमस्गिस्येत दृष्टमाहुमेनीषिणः ॥ मानुषास्थि शवो विष्ठा रेतोमूत्रातेवानि च । कुणपं 
पूयमित्येतत्कङ्मरं चे्युदाहृतम् ॥ दूषितेः प्रो्षितिनापि शुद्धिस्तृक्ता विधानतः । दुदटरमासै 
नसंस्कारेः कदमलेः सर्वथा भवेत् ॥” इति अप० २७१. 

इदं च “ बरृहस्पतिः- तपञ्जनखात्कूपादत्यन्तोपहतात्तथा । अपः समुदधरेत्सर्वाः दोषं 
वख्ेण शोधयेत् ॥ वह्िप्रज्वारनं कृत्वा कूपे पक्वेष्टकाचिते । पञ्चगव्य न्यततेत्पश्चाक्रवतोय- 
समुद्भवे ॥* हारतः --““ वापीकूपतडागेषु मानुषं शीयते यदि । अस्थिचरविनि्क्तं 

“कर्षणे सो? इति च पाठः । ५.-- १. ४२. । 
^ 



१३० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

क = ० ठेपगन्धापकषणं 

प्रथमं मृत्तोयैरे टेपगन्धापकषणं कार्यम् , अराक्तावन्येन,--“"तदाद्विः पूरवे मृदा च॑ ।! 
& 

इति गौतमस्मरणात् । वसादिग्रहणं च सर्वेषाममेध्यत्वं प्रतिपादितं; न समानेाप- 
घाताय,“ मयेमूत्पुरीषेश्च छष्मप्रयाश्वशाणितेः। संस्पुषटं नैव शुद्रयेत पुनः पाकेन 

(9 

मृन्मयम् ॥ इत्युपघाते विदोषामिधानात् ॥ अमेध्यत्वं ̀  ““ चेषां देहाच्चैव मरा 

शवयुताः? इति वचनादेहच्युतानामेव, न स्वस्थानावस्थितानाम् । पुरुषस्य नाभेरूप्व 

करव्यतिरिकताङ्गनामन्यामेध्यसप्यो खानम् , यथाऽऽह देवरः--““मानुषास्थि वसा 
विष्ठामातेवे मू्वरेतसी । मज्जानं रोणितं स्पृष्टा परस्य स्नानमाचरेत् |" ‹ तान्येव 
स्वानि संस्परद्य प्रक्षाल्याऽऽचम्य शरद्धवति |” इति। तथा “ऊध्वं नाभेः करौ मुक्त्वा 
यदङ्खमुपहन्यते | तत्र स्नानमधस्तात्त प्रक्षाव्याऽऽचम्य शुद्धयति ॥* इति । 

वाकूशस्तमस्वुर्निणिक्तमन्ञातं च सदादाचि ॥ १९२ ॥ 
9 ४ भ. दूषितं श्वरखरादिभिः। उद्धत्य तज्नङं स्वै शोधनं परिमाजनम् ।" देवरः--““शवसगारुखरोषशच 

ऊऋव्याद्धिश्च जगुप्सितम् । उद्धरेदुदकं सव पञ्च पिण्डान्शदस्तथा ॥” आपस्तम्बः--““ उपा- 
नच्छरेष्मविण्मुत्रस्लीरजो मदमेव च 1 एभिविदूषिते कूपे कुम्भानां षष्टुद्धरेत ॥* वि- 
प्णुः- “° जखायेष्वथास्येषु स्थावरेषु महीतरे । कूपवत्कथिता शुद्धिमहत्सु च न दूषणम् ॥ 

भूयिष्ठसुदकं पुण्यं वेतृष्ण्यं यत्र गोभैवेत् । अव्यां चेदमेध्येन तद्वदेव हिरागतम् ॥ सो- 
मसूयाशयुपातेन मारुतस्पशेनेन च । गवां मूत्र पुरीषेण रशद्धःयन्त्याप इति स्मृतम् ॥” स्वव्प- 
तरोपधातविषयमेतत् । यमः--“' प्रपाश्चरण्ये घटगं च कूपे दोण्यां जटं कोशगस्तथाऽऽपः । 
अतेऽपिद्युदरात्तदपयमाहुरापद्रतः कांक्षितवतिबेत्त॒ ॥” अस्याथेः--यद्यपि श्ुदव्यतिरिक्त- 
वणेसंबन्धि प्रपादि, तथाऽपि तदरतजरूमनापद्यपेयम् । आपदि तु पेयमेव । प्रपा जरसत- 
शाखाः । ताश्चेद्रण्यगा गृहादन्यलञेत्यथः ¦ घटगं घटस्थम् द्रोणी अङमादिमयौ सवौथेजल- 
पात्री । कोशो दतिः । मनुः--“ अजा गावो महिष्यश्च बाह्यणश् प्रसूतिकाः । दशरात्रेण 
ङाद्ध्यन्ति भूमिष्ठ च नवोदकम् ॥ ब्रह्मपुराण--““ नवखातजरं गावो ब्राह्मण्यदछागयो- 
नयः ¦ शुद्ध्यन्ति दिवसेरेव दशभिनौवसंद्यायः ॥?' कास्यायनः--““ अपो निशि न गृह्णीया- 
द्रहणनञपि कदाचन । विव्रूयाभिमुष्यासां धाञ्नोधाञ्न इतीरयन् ॥ आपदि रात्रौ यदि 
गृह्णीयादभिभुपरि धारयन्धान्नोधाश्न इति मन्तं पठन्गृह्णीयात् । शातातपः--* अन्त्थेरपि 
कृते कूपे सेतो वाप्यादिके तथा । तत्र ज्ञास्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥*› यमः - 
^“ चण्डारुभाण्डसंस्पृष्टं पीवा कपगतं जरम् । गोमूत्रयावकाहारश्चिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ "" 
इति अप० २७२--३. 

१.--4. ४३. । २ मलः--५. १२३. । प्रथमार्धे ‹ वनैः पूयश्ोणिते। ̀  इति च पाठः । 
२ ख. अमेष्यत्वं चेवमेतेषां देहा 
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कृतेऽपि यथोक्तरोचे मनसोऽपरितोषा्यव शद्धिसदेहो भवति तद्राकूरस्तं 
शुचि--गुद्धमेतदस््विति ब्राह्मणवचनेन शुद्धं भवतीत्यर्थः । अम्बुनिर्णिक्तं यत्र प्राति- 
पादिता शुद्धिनास्ति तस्य प्रक्षारनेन शुद्धिः, प्रश्चाटनासदहस्य प्रोक्षणेन । अज्ञातं 
च सदा यत्काकाद्युपहतमुपभुक्त न कदाचिदपि ज्ञायते, तच्छुचि | तदुपयोगादटृष्ट- 

दोषो नस्वीयथंः न वेतद्विरुष्यते ^“ संवत्सरस्यकमपि चेरत्छच्छं द्विजोत्तमः । अ- 

ज्ञातुक्तदयद्भयथं ज्ञातस्य तु विरोषतः | इत्यदृष्टदोषेऽपि प्रायश्चत्तप्रतिपादनात्। न 

एतत्प्राय्ित्तस्य;, जग्धिविषयतवात् दोषाभावस्य चन्योपयोगविषयत्वात् ॥ १९१ ॥ 

शुचि गोत्पिद्रत्ताय प्रकृतिस्थ महगितम् । 

तथा मांस शचाण्डारखुकव्यादादिनिपातितम् ॥ १९२ ॥ 

महीगतं † भूमिस्थुदकम् , एकगवीतृक्तिजननसमथं चाण्डाखादिभिरसपरषटं 
प्रकृतिस्थं रूपरसगन्धस्परान्तरमनापनं शचि आचमनादियिग्यं भवति । मदीगत 
मिति अशुद्धभूगतस्यांशाच्चैतवानिषेधार्थं न वान्तरिष्षोदकस्य रद्धत्व्याकृत्यथै, न्यु 
दूतस्य, “'उद्रताश्वापि छुद्धबन्तिुद्धैः पत्रैः समुद्धताः । एकरात्राषिता आपसत्या- 

ज्याः दुदधा अपि ख्यम् | इति देवख्वचनात् । तथा चाण्डारादिङृते तडागादौ 
न दोषः+--“अन्त्यरपि कते कृपे सेता वाप्यादिके तथा । तत्र स्नावा च 

पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विदयते ||” इति शातातपस्मरणात् } तथा मांसं ्चाण्डारक्र^ 
व्यादादिमिर्निपातितं साचे, आदिग्रहणा्पुल्कसदिरपि ग्रहणम् । निरपतितग्रहणं भ- 

क्षितस्य निराकरणाथम् ॥ १९२ ॥ 

रदमिर्ी रजदखाया गोरश्चो वसुधानिटः । 

विप्रुषो मक्षिकाः स्पश वत्सः परस्नैवने शुचिः ॥ १९६ ॥ 
रद्मयः सूर्यदिः प्रकाराकद्रव्यस्य, अभिः प्रसिद्धः, रजः अजादिसंबन्धन्य- 
मातन मननिमनन 

१ख. नतु तद्वि । २क. घ- अञुद्धभूगतस्यञ्चचिख । २३ ख. निपातितमिति्रहणं । 

४ अप० स्मिराभिरज० । ५ अप° प्रख्वेण । 
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तिरेकेण;ः-- तत्र ^: खकाकोष्टूखरोदकसूकरप्राम्यपाक्चेणाम् । अ्जाविरेणुसस्परा- 
दायुक्ष्मीश्च हयिते ॥* इति दोषश्रवणात् संमार्जनादिकार्भम् , छाया इक्षदेः, गौः, 

अश्वः; वसुधा भूमिः, अनिरो वायुः, विग्रुषः अवद्यायविन्दवः मुखजानां वक्ष्यमाण- 

त्वात् , *मक्षिकाश्च,--एते चाण्डाखादिस्प्ष्टा अपि स्परे चयः । वत्सः व्र॑स्नवने 
ऊधोगतदुरांपिकषणे शुचिः । वत्सग्रहणं बारस्योपरक्षणार्थम् --“‹ बहर 
परकिन्त निय मेध्यमिति सतिः ॥ ” इति वचनात् ॥ १९३ ॥ 

अजाश्चयोयेखं मेध्य न गोन नरजमटाः | 

पन्थानश्च विशुद-यन्ति सोमसूरयीश्चुमारुतैः ॥ १९४ ॥ 
†जजाश्वयोमुख मेध्यं, न गोः | न नरजा मलाः+ नरशब्दो ठक्षणया देह- 

मभिधत्ते, तज्जा मढा वसादयो-न मेध्या मवन्ति । पन्थानो मागोश्वाण्डाखािभैः 

स्पृष्टा अपि रात्रौ सोमांद्यभिमोरतेन च शृद्धयन्ति, दिवा तु सूर्याद्युभिमरुतेन 
चं ॥ १९४ ॥ 

मुखजा विपुषो मेध्यास्तथाऽऽचमनविन्द्वः । 

दमश्च चाऽऽस्यगतं दन्तसक्तं यक्ता ततः शुचिः ॥ १९५ ॥ 
मुखे जाता सुखजाः र्छेष्मविप्रषो मेध्या नोच्छिष्ट कुर्वन्ति अनिति- 

ताश्वेदङ्गे,--“* न मुख्या विप्रुष उच्छष्टं कुर्वन्ति न चेदङ्के निपपन्ति"।)» इति गौतम- 

वचनात् । तथाऽपि ये आचमनतो; ये बिन्दवः पादौ स्पुरन्ति ते मेध्याः । समश्च 

+ ¢ मक्षिका्रहणमवजनीयस्पशौनां दंशमशकादीनासुपरश्चणार्थम् !? अ० २७४. 
† ̀“ बृहस्पतिः-““ पादौ ची ब्राह्मणाना मजाश्वस्य सुखं शचि । गवां पृष्टानि 

मेध्यानि सवेगालाणि योषिताम् ॥° यमः--“रष्टतो गोगैजः स्कन्धे सर्वैतोऽश्वः श्यचिस्तथा। 
गोः पुरीषं च मूत्रं च सवै नेध्याभितिस्थितिः ॥'› परष्ठशब्दोऽत्र मुखव्यतिरिक्तिविषयः यदाह 
बोधायनः--“ सुखवज्य तु गौमेध्या माजौरश्ङ्कमे शुचिः 1 अजाश्वयोयखं संयोगा हम्या- 
न्तरशोधकत्वेन मेध्यसुच्यते । स्परशंमेध्यता तु तयोः सवौङ्गविषयेच ।‡ इति अप० २७६ 

१ क~ अनजादिरेणु । २ अपराकँ ख. प्रस्रवन ऊधो । २ क. ऊधोगतदुगधाकर्षणे । ४ ख. 
बाङैरछ परिक्रान्तं स्ीभिराचरितं च यत् । ५ अप० अजाश्वं पुखतो मेध्यम् ! ६ क. मारुतेन वा 
७ ख. अनिपातिताः। < ख. युखविप्र ग. पुखविष्टुषः । ९.~--१, ४१ 1 
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च आस्यगत मुखप्रविष्टम् उच्छिष्टं न करोति| 'दन्तसक्तं च अनादिकं सख्य 
मेव च्युतं त्यक्ता शुचिभवति, यच्युते दन्तसमम्, तथा च गौतमः“ दन्त- 
रिष्टं त॒ दन्तवदन्यत्र॒जिह्वामिमरानात्पराक् च्युतेरियेके ?› । ““्युतेष्वास्राववद्ि- 
यानिगिरनेव तच्छुचिः 1 इति । निगरणं पुनरनेन याज्ञवस्कयोक्तेन त्यागेन 
विकसप्यते । निगरनवेत्येवकारः “ चवंणे त्वाचमेननित्यं सुका ताम्बूख्चधैणम् । 
ओष्ठो विरोमकोौ सृष्टा वासो विपरिधाय च ॥” इति विष्णूक्ताचमननिषेधार्थः । 
ताम्बूलग्रहणं फखुपठक्षणाथम् , यथाऽऽह शातातपः--“* ताम्बूठे च फले चैव 
मुक्ते स्नेहावरिष्टके। दन्तट्म्रस्य सस्पये नोच्छिष्ठो भवति दविजः ॥ ”” इति | १९५॥ 

स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते सुत्त रथ्योपसपेणे । 
आचान्तः पुनराचामेदासा विपरिधाय च ॥ १९६ ॥ 

स्रानपानक्ुतस्वप्रभोजनरध्योपसपेण! वासोविपरिधानेषु {कृतेषु आचान्तः 
पुनराचामेत्--द्विराचामेदियथः--चकाराद्रोदनाध्ययनारम्भाव्पादतोक्त्याषषु | तथा 
च वसिष्ठः ^“ सुप्वा भक्ता श्चुता साला पीत्वा रुदित्वा चाचान्तः पुनराचामेत ॥'' 
मनुरपि--““ सुप्वा क्षुत्वा च भुक्ता च ्ठीवित्वोक्तानुतं वचः | पीत्वाऽऽपोऽ्ये- 
ष्यमाणश्च आचमेत्प्रयतोऽपि सन् ॥» इति । भोजने ̀  लादावपि द्विराचमनम् ,-- 
८८ भोक्ष्यार्णस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेत्?“ इत्यापस्तम्बस्मरणात् । स्नानपानयोरादौ 

* «५ शाङ्कः--““ द॒न्तवहन्तख्भ्ेषु रसवजमन्यत्रजिद्धाभिमद्चैनाव् |” इति ।>...... 

भोजनानन्तरं दन्तरञ्मं त्यक्तुाऽऽचामेद्धोजनादन्यव नेतिव्यवस्था । भोजनानन्तरमपि 
यहन्तलन्नमक्योद्धरणं न तदुद्धरणे पुनः पुनयेतितन्यम् । यतस्तृणेषीकया दन्तमुङे रक्ता 
सावादश्ौचभूयस्स्वम् । अ्रिः--““ मधुपके च सोमे च अप्सु प्राणाहूतीषु च । नोच्छिष्टस्य 
भवेदोषस्त्वत्रेश्च वचनं यथा ॥‡ इति अप० २७७. 

† “ पन्थानश्च विद्युध्यन्तीति यदुक्तं तच्चण्डारादिस्प्षटानां तेषां स्पष्टः स्नानादि 
निव्रत्यथम् । अव तु रथ्याप्रसपणमात्रे द्विराचमनं विधीयत इत्यविरोधः 1 अप० २७७. 

{ वासोविपरिधानं पुनरधोवसख्विपरिधानम् तथा च बोधायनः- मीवीं विख्स्य 
परिधायाप उपस्प्शेत् ।'° अप० २७८. 

१.-- १. ३९, ४०.। २.-ख. भुक्तस्नेदा । २. ३. ३८. ! ४.५, १४५. । 

५ कृ. भोजनेच्छादावपि । & क. भोश्ष्यमाणस्त्वित्यारभ्य यथोक्तं दिराचमनमियन्तं नास्ति } ७. 

१ र प ४ ¶ त श १ ©* । 
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सकृत् । अध्ययने तवारम्भे द्विः । रेषेषु अन्ते एव यथोक्तं द्विराचमनम् | १९६ ॥ 

रथ्याकर्मतायानि स्पृष्टान्यन्यश्चवायसेः । 
मारुतेनेव शुद्यन्ति पक्ेशिकाचितानि च ॥ १९७ ॥ 

रथ्या मार्गमात्र, कर्दमः पङ्कः, तोयमुदकं, रथ्यास्थितानि कर्दमतायानि, 
अन्यैश्वाण्डाखादिभिः श्वमिवायसेश्च स्पष्टानि मारतैनव श्ुद्धयन्ति खुद्धिमुपयान्ति । 
बहुवचनं तद्रतगोमयराकेरादिग्राप्तथम् । पक्वेष्टिकादिभिश्ितानि धवरगृहादीनि 

चाण्डाखादिस्यृष्टानि मारुतेनेव डुद्धयन्ति । एतच्च “प्रोक्षणं संहतानाम्”› इ्युक्त- 
क 

प्रक्षणनिषधाथम् । तृणकाष्टपणादिमयानां तु प्रोक्षणमेवति ॥ १९७॥ 

इति द्रव्यद्युद्धिकरणम् । 

१ मनुः-- ५. ११५. । २ क. प्रोक्षणमेव । 



अय दनय्रकरणम् <. 

हदा दानधर्मं प्रतिपाद्यिष्यंस्तदङ्गमूतपातरप्रतिपादनार्भ तद्मरेसामाह-- 

तपस्तप्ताऽसजद्रह्या बाह्यणान्वेद्गाप्तये । 

तृप्त्यर्थं पित्देवानां धमेसंरक्षणाय "च ॥ १९८ ॥ 

ब्रह्मा हिरण्यगभः कद्पदै तपस्तप््वा--ध्यान कृत्वा कान्मुख्यान्पजामीति- 
पव ब्राह्मणान् सुष्टवान् । किमथेम् ?--1 वेदगुपतये वेदरस्षणाथंम्, पितृणां देवतानां 
च तृष्त्यथम्, अनुष्ठानोपदेराद्रारेण घमसरक्षणाथ च । अतस्तिम्यो दत्तमक्षयफठं 

भवतीत्यभिप्रायः ॥ १९८ ॥ 

स्वैस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनसीटिनंः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ १९९ ॥ 

सवस्यै क्षत्तियदेर्विप्राः प्रभवः{ श्रेष्ठा जात्या कमणा च | ब्राह्मणेष्वपि 
$श्रुताध्ययनदीडिनः श्रुताध्ययनसंपना उक्कृष्टाः, | तेभ्योऽपि क्रियापराः विहि- 

* ८५ अत्रिः--*५ त्रयो रोकाञ्चयो वेदाः आश्रमाश्चवयोऽद्मयः 1 एतेषां रक्चषणाथोय 
संखष्टा ब्राह्मणाः पुरा ॥ ( १.-- २५.) 

† ̂“ बह्मा... ...बाह्यणान्ससजै । अतस्ते विशिष्टकारणोद्धवत्वादनन्यसाध्यवेदगु- 
प्तयादि भ्रयोजनवत्वाच्च प्रशस्ताः । तपः सवैन्द्रियजयः ।` इति अप० २८१. 

¡ “ बाह्यणो जायमानो वे प्रथिव्यामधिजायते । दंश्वरस्सवंभूतानां धमेकोद्ास्य गुक्चये॥ 

सर्व स्वं ब्राह्मणयेदं यक्िचिजगतीगतम् । श्रतरष्ठयेनाभिजनेनेद्ं सवै वै बाद्यणोऽहेति॥ "" 

मयुः--¶. ९९; १००. 

§ “८ श्रतं गुरुतः साङ्गोपाङ्कश्तिस्षटतिवाक्या्थांवधारणम् । अध्ययनं श्रत्यादिपादः । 

्रताध्ययने इपख्यन्ति सम्यगाचरन्येवं स्वभावाः श्च॒ताध्ययनक्षीखिनिः । छाखिनि इति पाठे 

ताभ्यां शछाष्यमानाः ।` इति अप० २८२. 

॥ ८८ तेभ्यो श्रताध्ययनमात्रोपक्षीयमाणव्यापारेभ्यः क्रियापराः धमोनुष्ठानमरधानाः । 

१ अप० शालिनः । 
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तानुष्ठानरीखाः, तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः "वक्ष्यमाणमार्गेण शमदमादेयोगेनात्मत- 

चज्ञाननिरताः+- श्रेष्ठा इत्यनुषज्यते ॥ १९९ ॥ 

एवं जातिविदाष्ठानतपसां प्रशसायुलेनैकेकयेगेन पात्रतामभिधायाधुना 

तेषां समुच्चये सपूणपात्रतामाट-- 

न विद्यया केवख्या तपसा वाऽपि पाचता। 

यत इत्तमिमे चोमे तदि. पात्र पकीतितम् ॥ २०० ॥ 

केवख्या विया श्रुताध्ययनसंपत्या नैव संपृणेपात्रतवं, नापि केवटेन तप- 
सा शामदमादिना, अपिशब्दात्केवरेनानुष्ठानेन केवल्या जात्या वा, नैव संपृणेषात्र- 
ता । कथ तर्हि यत्र पुरुषे त्तमनुष्ठानं इमे चोमे विर्द्ातपसी स्तः, चराब्दा- 

{द्राह्मणजातिश्च, तदेवं मन्वादिभे. ‡संपृणपात्रं प्रकीरतितम्--हि यस्मादतः परसु- 
त्क पात्र नास्ति । अत्र॒ जातिविदानुष्ठानतपस्समुच्चयानामुत्तरोत्तर्रारास््येन 

फठ्तारतम्यं द्रष्टव्यम् ॥ २०० ॥ 

गोभूतिखदिरण्यादि पात्रे दातव्यर्मचितम् । 

नापात्रे विदुषा किन्चदात्मनः श्रय इच्छता ॥ २०१ ॥ 

पूर्वोक्ते पात्रे गवादिकमचैत राखोक्तोदकदानादीषैकतेन्यतासहितं देयम् । 

अपात्रे क्षत्तियादौ, ब्राह्मणि च पतितादौ, विदुषा पात्रविरेषेण फट्विरोष जानता श्र- 

क्रिया्राब्दोऽच्राधमेवजेनाथौऽपि । अथोत् एषां श्च॒ताध्ययनसिद्धिः । न हि तद्रहिताः 
्रियाषरा खचन्ति । तेभ्यः केवरूधर्मिभ्यः ब्रह्मविदः ग्रशास्ततमाः 1 इति अप० २८२. 

# ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । कृतबुद्धिषु कतरः कवु ब्रह्मवेदि- 
नः ॥'` ---श्रष्ठा इत्यनुषज्यते । मयुः ५, ९७. 

† ““ बंसिष्टः--“* स्वाध्यायाब्यं योनिभन्तं प्रान्तं वेतानस्थं पापभीरं बहुस् । 
सखीषु क्षान्तं धार्मिकं गोशरण्यं बते: छऋान्तं तादौ षातमाहु; ॥” इति अप० २८२. 

4 ““ कतारं षापात्तारयतीति पात्रम् ` इति अप० २८३. 

१ क. विद्यातपसी न स्तः तत्र जातिविदाठष्टान । 
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यः सपूणेफलमिच्छता किन्चिद्र्पमपि न दातव्यम् | श्रेयोग्रहणादपात्रदानेऽपि 
किमपि तामसं फठमस्वीति सूचितम् ›, यथाऽऽह ` कृष्णद्वैपायनः“ अदेराकाठे 
यदानमपत्रम्यश्च दीयते | असततमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ?› इतै । "पत्र 
न दातव्यमिति वदता विरिष्देदाकाव्दरन्यसानिधौ, पात्रस्यासनिधाने, द्रव्यस्य वा, 
तदुदेशेन त्यागे, तस्स प्रतिश्रवणे वा छ्ृत्वा समपेयेत् , न त्व॑पात्रे दातव्यमिति सूचि- 
तम् । तथा प्रतिश्रुतमपि पश्वात्पातकादिसंयोगे ज्ञाते न देयम् ,--“*प्रतिश्चत्याप्य- 
धमसंयुक्ताय न दव्यात् "` इति निषेधात् | २०१ ॥ 

अपति दानुरनिषधमूनृण प्रतिग्रहीतारं प्रत्याह-- 

विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः| 

गरहन्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥२०२ ॥ 

वियातपोम्यां नेन प्रतिग्रहः सुवणोदिनं ग्राह्यः | यस्मद्धियादिदहीनः प्रति- 

गृहन् दातारमात्मानं चाघो नरकं नयति प्रापयतीति | २०२ ॥ 

गवादि पात्रे दातव्यापिद्युक्तं, तत्र विरेषमाह-- 

दातव्ये प्रत्यहं पात्रे निमित्ते तु विरोषतः | 

याचेतेनापि दातव्यं श्रद्पूतं तु शक्तितः ॥ २०३ ॥ 

{प्रतिदिवसं शक्त्यनुसोरण यथोक्तविधिना पात्रे गवादित्रं स्वकुटुम्बाविरोधेन 
१) का ५ ११०५५११५५५ य छा कण ल 

* «८ पात्राय दातग्यरमिति विधिसामथ्योदेव अपात्रे न देयमिति निषेधे सिदध एथडिन- 
षेधमारममाणो सुख्यपात्रासभवे प्रतिषिद्ध वजस्य पात्रताऽस्तीति ज्ञापयति । अल्ल चापात्र- 

दाब्दो न पात्रादन्यदपात्रमाह किं तु पात्नरविरुद्रम् । यस्य च पात्रस्वं प्रतिषिद्धं तत्तदिः 
रुद्धम् ” । इति अप० २८५ 

† “८ दाननिमित्त कारूः क्रियाथेमिस्युच्छं देवेन कारापेश्षं क्रियापेक्षमित्यादिना 1 
तत्र कारो विधीयते प्रव्यहमित्यादिना । अहमौत्रम् । अनेन च रात्रिच्यैदस्यते | इति 
अप ० २९१. 

त 1121 त क) 

१ क. यथाऽऽह दरैपाय । २ मगवदरीता--१७. २२। ३ क. देशकाट्सानिधौ ¦ ४ ख, 
ममर्येत् नापात्रे । ५ ग. गृहन् स दातार ! ६ अप० निमिततषु | 

8 
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दातव्यम्  निकित्तेषु चनद्रोपरागादिषु विषतोऽधिकं यत्नेन दातव्यम् । याचितेनापि 
रद्ाप्रूतम् अनसूयापवित्रहृतं शक्त्या दातव्यम्। याचतेनापि दातन्यामिति वदता यथोक्त 

पातर स्वयमेते गत्वा आदूय वा यदानं तन्महाफटसुक्तम्। तथा च स्मरणं ^^ गत्वा यदीयते 

दानं तदनन्तफटं स्पृतम्। सहस्रगुणमाहूय याचते तु तद्धकम् ॥'” इति |` २०३॥ 

गवादिक देयमि्युक्तम् } तत्र गोदाने विेषमाह-- 

हेमश्रङ्गी रफ रोप्यैः सुरीखा वस्त्रसंयुता । 
सकांस्यपाता दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा ॥ २०४ ॥ 

हेममये श्रद्गे यस्याः सा हेमगृङ्गी, रफैः रोषये: राजतैः खुरैः संयुता, वख्रेण 
च संयुता कांस्यपात्रसदहिता बहृक्षीरा गौयेथाराक्तिदक्षिणासहिता दातव्या ॥२०४॥ 

गोदानफलमाह-- 

दाताऽस्याः स्वगेमाप्नोति वत्सरान् रोमसम्मितान् । 

कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं कुटम् ॥ २०५ ॥ 
अस्याः गोः रोमसंमितान् रोमसंख्याकान् वत्सरान् स्वगंमाप्रोति दाता । 

सा यदि कपिखा तदा न केवरं दातारं तारयति, कै तु कुरमपि आसप्तमं सप्त- 

ममभिव्यप्य पित्रादीन्षट् आत्मानं च सप्तमम् । अप्यर्थं भूयःरब्दः ॥ २०५ ॥ 

सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोसुखीम् । 
दाताऽस्याः स्वगमामोति पूर्वेण विधिना ददत् ॥ २०६ ॥ 

सवत्सारोमतुव्यानि-- वत्सेन सह वतेत इति सवत्सा, तस्या रोमतुल्यानि- 

वत्सस्य गोश्च यावन्ति रोमाणि तावत्संट्याकाने 1†युगानि ̀  छृतत्रेतादीन उभयतोमुखीं 
ददत्छरमापनोति अनुभवति पूर्वेण विधिना दाता चेत् ॥ २०६ ॥ 
` ऋ दानकारुविरिषादि ्पञ्नोऽपरकव्ष््यः। 

† ““ युगम् ,-- देवमानेन चत्वारि वषेसहस्राणि 1” इति अप० २९८. 

` १ ख.शक्ौ रायै । २ भप० भूय आ स्तम । २ अप० घुली । ४ क. युगानि चेतादीनि । 
५ ख. माप्नोति पूर्वेण विधिना चेत् । 
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का पुनरुभयतोपुखी कथं तावत्तदानं महाफलख्मित्यत जह-- 

यावद्त्सस्य पादो दौ मुखं योन्यां च दृस्यते । 
तवद्रौः प्रथिवी ज्ञेया यावद्र्म न मुञ्चति ॥ २०७ ॥ 

गमौनिगेच्छतो वत्सस्य दरौ पादौ मुखं च यावत्काङं योन्यां द्यते ताव- 
कालम्, उभयतो मुखमस्या अस्तीत्युभयतेमुखी, यावत्काटं गभ न मुञ्चति ताब- 

त्सा गौः परथिवीसमा ज्ञेया । अतः फटातिरायो युक्तः | २०७ ॥ 

यथाकथञ्िदत्वा गां धेनुं वाऽधेनुमेव वा । 

अरोगामपरि्चिष्टां दाता स्वरम महीयते ॥ २०८ ॥ 
यथाकथञ्चिद्धेमश्चद्गायभावेऽपि यथासंभवं प्रवीक्तविधिना ^ घेनुं दोग्ध्रीम् 

अधेनुं वा अवन्ध्याम् अरोगां रोगरहिताम् †जपरिङ्कष्टाम् अत्यन्तादुबेखां गां द्वा 
दाता स्वरे महीयते पूज्यते ॥ २०८ ॥ 

गोदानसमान्याह-- 

श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचयौ सुराचैनम् । 
पादरोचं दिजोच्छिष्टमाजनं गोप्रदानवत् ॥ २०९ ॥ 

श्रान्तस्य आसनरायनादिदानेन श्रमापनयनं श्रन्तसंवाहनम् , रोगिणां परिवियी 
यथाशक्त्यौषधादिदानेन, सुराच॑नं हारेहरदिरण्यगमभौदीनां गन्धमाल्यादिभिराराघनम् , 

पादरौचं द्विजानां समानानामधिकानां च, तेषमेवोच्छिष्टस्य संमाजनम् ,--एतान्य- 
नन्तरोक्तेन गोदानेन सर्मानि ॥ २०९ ॥ 

भूदीपांश्ान्नवस्राम्भस्िर्सपिःप्रतिश्रयान् । 
नैवेशिकं खणैधुरय दत्वा स्वर्ग महीयते ॥ २१० ॥ 

* ५५ धेनुः नवप्रसूता 1 इति अप० ३०२. ` > ̂चेनुः नवप्रसूता ।' इति अप० ३०२, ` 

{ “ जपरिङ्किष्टा अङशा 1" इति अप० ३०२. 

१ क. युखं योन्या प्रतितं । ठवद्रौः । जपरारके मृटे योन्यां प्रस्यते ! ताव । २ ख. 
पाकदरौः पृथि । ३ क. समानीत्नि । ४ क. मैवेरिकस्पणैधुयीन्दत्वा । 
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भूः फटप्रदा, दीपा देवायतनादिषु, प्रतिश्रयः प्रवासिनामाश्रयः, निवेराना्ै 

गादैस्थ्या्थं यत्कन्या दीयते तनैवेशिकं, स्वणै सुवर्ण, र्यो भारसहो वलखीवर्दः, 
रोषं प्रसिद्धम् ,--एतान् भूदीपादीन् दत्वा स्वर्गरोके पूज्यते । स्वगं ूभिदीना- 
दीनां, न फलान्तरब्युदासाथेम् ,--*“ यक्किच्चिकुरुते पापं ज्ञानतोऽन्ञानतोऽपि वा | 
अपि गोचमेमत्रेण भूमिदानेन शुद्धयति ॥” तथा ““वारिदस्तृप्तिमापरोति सुखम- 
क्षय्यमनदः। तिटप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्वक्षुरुत्तमम् ॥ वासोदश्वन्द्रसारोक्यमध्चिसाटो- 
क्यमश्वद्ः |” इत्यादिफढान्तरश्रवणात् ॥ "गोचमेरक्षणे च बृहस्पातना दितम्-- 
“‹ सप्तहस्तन दण्डेन त्रिरादण्डं निवतेनम् । दशा तान्येव गोचमे दा स्वर्गे मंही- 
यते ॥” ॥ २१० ॥ 

ग्रहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुरेपनम् । 

यानं वृक्ष प्रियं शाय्यां दत्त्वाऽत्यन्तं सुखी मवेत् ॥ २११॥ 

गृहं प्रसिद्धे, धान्याने च शाढिगोधूमादीनि, अमयं मीतत्राणम् , उपानहौ, 
छत्रं, माल्यं मदछ्िकदेः, अनुटेपनं कुङ्कमचन्दनादि, यानं रथादि, दृक्षमुपजीव्य- 
माब्राकि, प्रियं यत् यस्य प्रियं धमोदिकं, शय्यां च दच्वाऽव्यन्तम् अतिदायेन 

सुखी भवति ॥ न च दिरण्यौदिवद्धस्ते दातुमशक्यवाद्भमंस्य दानसंमवः+- भूमि 
दानादावपि समानववात् , स्पत्यन्तरेऽपि धमदानश्रवणात् ,--“ देवतानां णुरूणां च 
मातापित्रोस्तथैव च । पुण्य देयं प्रयत्नेन नापुण्य चोदितं काचित् अपुण्यदाने 

तदेव वधते, प्रतिप्रहीतुरपि ोभादिना प्रवत्तस्य+--““ यः पापमबटं ज्ञात्वा प्रति- 

गृह्णाति दुमेतिः । गरहिताचरणात्तस्य पापं तावत्समाश्रयेत् ॥ समद्विगुणसादस्रमान- 

न्यं च प्रदातुषु |" इति स्मरणात् ॥ इह च सवत्र देशकाटपात्रविरोषादेयविरोषा- 

# ७ इस्ताः = १ दण्डम्, 

३० दण्डानि = १ निवतेनम् , 

१० निवतैनानि = १ गोचर्म. 

१ क. धुर्यो बलीवर्दः । २ ख. स्वरगफटं च भूमि । ३ क. भूमिदानां न एकान्तर 1 
४ क. गोचमैदानात्स्वगे म । ५ क. महीयत इति । ९ क. हिरण्यदानादिव । ७ ख. द्वमादानीमस । 



दानप्रकरणम् ] समिताक्षरा १४१ 

दातृविरोषात् “* दाने फं मया प्रोक्तं हिसायां तद्वदेव हि ।'” इति प्रतिग्रहीतृब्- 
त्तिविरोषाच दातुप्रतिग्रहीत्रोः फठ्तारतम्यं दर्यं | २११ ॥ 

सवेधममयं बह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 
तददत्समवामरोति बह्मरोकमविच्युतम् ॥ २१२ ॥ 

यस्मात्सवेधममयं ब्रह्म जवबोधकल्वेन, तस्मात्तदानं सवैदानेम्योऽप्यधिकम् | 
अतस्तदददध्यापनादिद्रेण ब्रह्मखोकमवाप्रोति * अविच्युतं च्युतिर्यथा न मवति- 

आभूतसं वं ब्रह्मखोकेऽवतिषठते इयथः । अत्र च ब्रह्मदाने परखत्वापादनमात्रं दानं-- 
स्वत्वनिवृत्तेः कत॑मराक्यतलात् ॥ २१२ ॥ 

दान फटमुत््वेदानी दानन्यतिरेकेणापि दानफछावा्िमाह- 

पतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम् । 
ये रेका दानशीखानां स तानामोति पुष्कलान् ॥ २१३ ॥ 

यः पात्रभूतोऽपि प्राप्तं प्रतिग्रहं सुवणीदिकं नादत्ते न स्वीकरोति असौ 
यदयत्प्राप्तं नोपादत्ते तत्तदानश्चीरनां ये खोकाः तान्समम्रानामरोति ॥ २१३ ॥ 

इदानीं स्व॑प्रति्रहनिवृत्िप्रसंगेऽपवादमाह-- 

कुराः शाक पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः । 
मांसं शय्याऽऽसनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥ २१४६ ॥ 

धानाः शरष्टा यवाः, क्षितिगत्तिका, रोषं प्रसिद्धम् ,--एतत्कुसादिकं स्वय- 
मुपानीतं न प्रयास्येयं, चकाराद्रहादि,--“° राय्यां गृहान्वु्ान्गन्धानापः पुष्पं मणी- 

ताना + 

#“'अन्र हेतुः--बह्मणः सवेधममयत्वेनान्येभ्यः प्रदेयेभ्योऽधिकम् । प्राच मयटप्रत्यय 
यथा शाकिमिया मगधाः, अन्नमयो यन्न इति । अभेदे वा यथा ‹ आनन्दमयं बह्म › इति | 
अभदश्चात्र प्रमाणप्रमेययोरभदोपचारेण ।‡ इति अप ० ३८९. 
०0 भमान 

१ क. दातृविदषास्मतिगररीतृवृत्तिविरशेषाच्च फर्तारतम्यं द्रव्यम् । २ ख. दानाकषयुक्त- 

मिदानीं दानव्यतिरेकेणापि दानफलावापिेतुमाह सर्वधर्म । ३ क. स्वीकरोत्यसो यतो यद्यानशची । 
४ क. धानाः मृष्टसतण्डुलाः । 
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न्दाधि । मसस्यान्धानाः पयो मांसं राकं चैव न निणदेत्॥'' तथा,“ गन्धोदकं 
मूरूफल्मनमम्युद्यतं च यत् । सर्वतः प्रतिगृहीयान्मध्वाज्यामयदक्षिणाम् ॥) 

इति मनुस्मरणात् ॥ २१४ ॥ 

किमिति न प्रत्याख्येयमिव्याह-- 

अयाचिताहतं ग्राह्यमपि दुष्टकरतक्मेणः । 

अन्यत्र कुरुटाषण्डपतितेभ्यस्तथा दहिषः ॥ २१५ ॥ 
यस्मादयाचितमेतक्ुदायाहृतं दुष्कतकारिणोऽपि संबन्धि ग्राह्यं, किमुत 

यथोक्तकारेणः । तस्मानप्रत्याख्येयम् अन्यत्र कुर्टाषण्डपतितेभ्यः रात्रोश्च । 
कुटात्कुरुमटन्तीति कुरुटः--खैरिप्यादिकाः, षण्डस्तृतीयाप्रकृतिः ॥ २१५ ॥ 

प्रतिम्रहनिवृत्तरपवादान्तरमाह-- 

देवातिथ्यचेनकृते गरुभत्या्थमेव च । 

सवेतः प्रतिगह्णीयादात्मवृच्यथमेव च ॥ २१६॥ 
देवतातिथ्यचेनादेरावस्यकत्वात्तद्थंर्मृनापतप्रकरणात् पतितायत्यन्तङुत्सितवर्जय 

सवेतः प्रतिगृहीयात् * । गुरवो मातापित्रादयः, भृत्या मरणीयाः मार्यापुत्रा- 

दयः; ॥ २१६ ॥ 

† इति दौनप्रकरणम् 
००० 

^ ^“ स्करावस्यककर्मोपरक्षणं चेतत् आस्मन्रत्तिः हारीरधारणमात्रं न तु तृषिः।” 
इति अपर 8०८. 

¶ अस्मिन्प्रकरणेऽनुक्तेतरीविषरयश्रपञ्चाऽपरारके तच्रतत्रावसरे द्रष्टव्यः । 
1 

9.४" २५०१ २४७. । २ ख. यद्यस्मादया । ३ ख. तदथैमनासकारणात् । ४ ख. 
द्तयन्तं कुत्सित । ५ ख. दानधर्ेप्रक । 



अथ श्रादम्रकरणम् ९ 

इदानीं श्राद्धप्रकरणमारम्यते । श्राद्धं नामाऽदनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा 
द्रव्यस्य व्रेतोदेरोन श्रद्धया त्यागः । 1 तच्च द्विविधं--पार्वणमेकोदिष्टं चेति । तत्र 
त्रिपुरुषोदेशेन यच्छियते तत्पावंणम् । एकपुरुषोदेरोन करियमौणेमकोदिषटम् । पुनश्च 
त्रिविधं नित्यं नेमित्तिकं काम्यं चेति । तत्र नित्यं नियतनिमित्तोपाधो चोदितम् 
जहरहरमावास्यष्टकादिषु, अनियतनिमित्तोपाधौ चोदितं नैमितेकं यथा पुत्रजन्मादिषु। 
फलकामनोपाधौ विहितं काम्यं यथास्वगादिकामानां कत्तिकादिनक्षतरेषु । पुनश्च 
प्च विधम् अहरहःश्राद्धं , पाणम् , बरदधिशराद्रम् , एकोदिषटम् , सपिण्डाकरणं चेति । 
तत्राहरहः श्राद्ध ^“ अनने पितृमनुष्येभ्यः'” {इत्यादिनोक्तम् ॥ 

अधुना पावेणे वृद्धिश्राद्धं च दशयिष्यंस्तयोः {कालानाह-- 

अमावास्याऽष्टका वृद्धिः कष्णपक्षोऽयनदयम्। 
~ - -4 

* £ शराद्धं स्वधनव्यागरूपत्यात् दानेन सदरामिति दानविधानानन्तर बुद्धिस्थम् , 
अतो दानप्रकरणानन्तरं श्राद्धकस्पमारभते ! (अप० ४१७ ) 

( १. (१). पावैणम् . 
(२). एकोदिष्टम् . 

२. (१). नित्यम्. 

(२). नैमित्तिकम् . 
(२). काम्यम् . 

(१). अहरह श्राद्धम् 

(२). पावैणम् 

(२). इद्धिदश्राद्धम् 
(४). एकोषदिष्टम् . 
(५). सपिण्डाकरणम् 

८८ † कुथौदहरद्ः श्राद्धमत्रदिने दकेन वा । पयोमुरूफरेवौऽपि पितृभ्यः भरीतिमा- 
वहन् ॥*‡ इति मनुः ३. ८२. 

§ तन्न काखोङ्गमप्यनुपादेय इति स्वरूपेणेवाधिकारहेतुः । न हि काखान्तरे वर्तमानः 

१ क. देशेन क्रियते तदे । २ ख. यतनियतोपाघो । २ ख. ग. इत्यादिनोक्तम् । तथा च मुः 
° ददादहरहः श्राद्धमन्नादयेनोदकेन वा । पयोमूटफटेवष्पि पितृम्यः प्रीत्िमक्षयाम् ॥” इति पाठः। 

¶ राद्धम् 

णिग 0 

4 # 1 
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द्रव्यं बाह्यणसंपत्तिरविषुवत्सूयसंक्रमः ॥ २१७ ॥ 

व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूयंयोः । 

श्रां प्रति रुचिश्चैव श्राद्कालाः प्रकीर्तिताः ॥ २१८॥ 

यत्र दिने चन्द्रमा न दस्यते सा † अमावास्या, तस्यामह्रयव्यापिन्यामपराह- 

व्यापिनी ग्राह्या,“ अपराह्ः पितृणाम् ।' इति वचनात् । अपराहश्च पञ्चधा वि- 

भक्ते दिने चतुर्थो भागच्रिमुदतेः । + अष्टकाश्चतखः “ हेमन्तशिशिरयोश्चत॒णौमपर- 

पक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः'' इत्याश्चलायनोक्ताः, बरद्धिः ‡ पुत्रजन्मादिः, > कष्णपक्षोऽ 
परपक्षः---अयनद्रयं दक्षिणोत्तरसंज्ञकम् , द्रव्यं कष्णसारमांसादिकं, तब्राह्मणसंप- 

्तिक््यमाणा, विषुवं मेषतुख्योः सूयैगमनम् , सूयंसंक्रमः आदित्यस्य राशेः 

राद्यन्तरगमनम् ,--अयनविषुवतोः संक्रान्तिते सिद्धेऽपि प्रथयुपादानं फटातिरशयप्र- 

कतौऽङ्गभूतं कालान्तरविदिषष्टं क्म शक्तुयात्कतैम् । किं तु तत्कर एवेति युक्तं कारस्याधि- 

कारहेतु्वम् । विष्णुक्रमादीनां तूपदेयाङ्गानां न स्वरूपमधिकारहेतुः। कि तु तद्धिषयाराक्तिः' 

तस्मात्कार्स्याधिकारहेतुत्वादधिकारायत्तत्वाचाचुष्टानस् श्राद्धकारस्तावदाह (अप० ४१७) 

+ ८ अत्रामालास्या कृष्णपश्चस्य पञ्चदशी तिथिः । सा च शिनीवारी छहूश्चति द्विवि- 
शा ] ° दष्टचन्द्रा हिर्नावारी नष्टचन्द्रा कुहूस्तथा * । तत्र साधकैः --शिनीवाल्यां श्राद्धं 
कायैमितः कह्वाम् 1 तथा च व्यासः--“‹ दषटचन्दरा हिनीवारी कायौ विपरेस्त॒ साधिकः । 

नष्टचन्द्रा कुहूः कायौ शदेरविपरेरनभिकेः ॥"? शूदैरनं्कैर्वप्रश्चति योभ्यम् ।*' इति 
अप० ४१७. 

{ “ अष्टका मागीदखीषौदिमासत्रयापरपश्चाष्टम्यः ! अष्टकाहाब्दो यद्यपि क्मेविरषनामः 

तथाऽपि तदङ्गभूतं कारुमिह लक्षयति । नान्यथा श्रादधकाखाः प्रकीर्तिता इति युज्यते । 
तत्र॒ गृह्यङ्च्छौनकः-“ हेमन्त रिदिरयोश्चतणौमपरपक्षाणामष्टमीष्व्टकाः' इति वदन् 

अष्टमीचतुष्टयमष्टकाङ्गस्वेनाह । विष्णुस्तु त्रयमेवाह ।... . बरह्यपुराणे पुनरष्टकाश्चतसरः?' 

इति अप० ७२२. 

{ ̂८ खा च निमित्तस्वादयुषादेयेति कारतुल्यत्वात् श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः इति 

कारञ्ब्देन शक्या संग्रहीतुम् । ततश्च इद्धिश्राद्धं नेमित्तिकस्वादावर्यकम् । ” इति अप० ४२२. 

६ ८ तस्य श्राडकार्त्वं श्राद्धाङ्गभूतापराह्वावच्छेदकति्थिनिरूपणद्भाएरेण 1: इति 

अप० ४२२. 
~~~ 
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तिपादनाथम्--*न्यतीपातो योगविदोषः, गजच्छाया “* यदेन्दुः पितृदैवत्ये हंस- 
श्चैव करे स्थितः । याभ्या तिधिर्भवेत्सा हि गजच्छाया प्रकीर्तिता ॥ ” इति परिभा- 

षिता,--हस्तिच्छायेति ¦ केचित् , सेह न गृह्यते काटप्रक्रमात्- ग्रहणं सोमसूय- 
योरपरागः, यदा च कतुः श्राद्धं प्राति रुचिर्भवति तदाऽपि, चराब्दादुगादिप्रमृतयः, 
--एते श्राद्धकालाः । यद्यपि “° चन्दरसू्ग्रहे नाद्यात् ̀  इति ग्रहणे भोजननिषेधः 
तथाऽपि भोक्ुदोषो दातुरभ्युदयः ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ 

अहरहः श्राद्धव्यतिरिक्तवभ्यमाणचतुरविधश्रद्धषु ब्राह्मणसेपत्तिमाह-- 

“अग्याः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्ह्यविदयुवा । 

वेदाथविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधुखिसुपणैकः ॥ २१९ ॥ 
सर्वेषु वेदेषु ऋ्वेदादिषु अन्यमनस्कतयाऽप्यस्खङिताध्ययनक्षमः §अग्यः, 

(श्रोत्रियः श्रुताध्ययनसंपनः, वक्ष्यमाणं ब्रह्म यो वेत्ति असौ ब्रह्मवित्, युवा 

मध्यमवयस्कः--सवेस्येदं विरेषणे, मन्त्रत्राह्णयेरथ वेत्तीति वेदार्थवित् , ज्ये- 
साम सीमाविरोषस्तदध्ययनाङ्गत्रतं च,--तद्रताचरणेन यस्तदर्ीते स व्येष्ठसामा, 
त्रिमधुः ऋग्वेदेकदेरस्तद्रतं च-तद्रताचरणेन तदर्धीते इति विमधुः, त्रिसुपर्णं 
ऋम्यदुषेरेकदेरास्तद्रतं च--तद्रताचरणेन यस्तद॑धीते स त्रिसुपणंकः,--एते 

ब्राह्मणाः श्राद्धसंपद इति वक्ष्यमाणक्रियासंबन्धः ॥ २१९ ॥ 

# व्यतीपातो योगविशषः पारिभाषिको वा तत्र बृदमनु-““ श्रवणाशिधनिष्ठा- 

द्रौनागदेवतमस्तके । यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ ** नागदेवतमाश्छेषा | 
मस्तके प्रथमपादे यदि चन्द्र इत्यथः ।` इति । अप० ४२६. 

† अपराकऽप्येवम् । (अप० ४६४). 

+ मनुः ३. १८४, १८५ द्ष्टम्यम् । 

६ ̂ अग्रयो सुख्योऽध्येतृणाम् , सर्वेषु चतुषु वेदेषु 1 ** इति अप० ४३७. 

|  यथाविभ्येकडाखाघ्यायी ?› इति अप० ४३७. 

¶ ८ ओपनिषल्पुरुषवित् ` इति अप० ४३७. 

१ अप० तिधर्ेप्रवणीया च ! २ क. बाह्मणलक्षणमाह } ३ ख. सामेति सामवि । ४ क. 
यस्तदध्यायी स ति। 

19 
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स्वसीयक्तिग्जामातयाज्यश्चशुरमातुखः । 

त्रिणाचिकेतदोहितरिष्यसंबन्धिवान्धवाः" ॥ २२० ॥ 
सखीयो भागिनेयः, ऋवििगुक्तक्षणः, जामाता दुहितुभेतो, त्रिणाचिकेतं 

यज्ुैदेकदेदाः तद्रतं च-- तद्रताचरणेन यस्तदध्यायी स्र च विणाचिकेतः, अन्य- 
सप्रसिद्धम् , एते च- परवोक्ताग्रयश्रत्रियायभवे वेदितव्याः, “एषं वै प्रथमः कल्पः 
प्रदाने हव्यकव्ययोः] अनुकल्पस्वयं प्रोक्तः सदा सैद्धिरगर्हितः। 2» इल्यभिधाय मनुना 
† स्वसीयादीनामभिहितत्वात् ॥ २२० ॥ 

‡ कमनिष्टास्तपोनिष्ठाः पञ्चाभि््रह्यचारिणः | 

पित्रमात्रपरश्चैव बाह्यणाः श्राद संपदे ॥ २२१ ॥ 

कमेनिष्ठा विहितानुष्ठानतत्पराः, तपोनिष्टास्तपःसीखः, सभ्यावसथ्यौ त्रेताप्न- 
यश्च यस्य सन्ति स पञ्चाग्निः--पञ्चाभ्निवियाध्यायी च, ब्रह्मचारी उपकुबाणको 

ने्ठिकश्च, पितृमातृपरास्घ्ूजापराः, चकारात् ज्ञाननिष्ठादयः, ब्राह्मणाः न श्षत्ति- 

यादयः+--श्राद्धसंपदे श्राद्रेष्वक्षय्यफरसपत्तिहेतवः ॥ २२१ ॥ 

वर्व्यौनाह-- 

रोगी हीनातिर्क्तिङ्गः काणः भ्पोनर्भवस्तथा | 
अवकीणीं कुण्डगोखो कुनखी श्यावदन्तकः ॥ २२२ ॥ 
# ^‹ वेवाह्याः बान्धवा मातामहग्रभृतयः ।*' अप० ४३५. 

†* मातामहं मातुरुं च स्वीयं श्वशुरं गुरुम् । दैदिन्र विट्पतिं बन्धुखष्विग्याञ्यौ 
च भोजयेत् । ?‡ इति मनुः ३- १४८. 

ज्ञाननिष्ठा अध्यास्मविदुः । कमेनिष्ठा इति पटे विहितानुष्ठानपराः । ̀ ” इति 
अप० ४३७. | 

§ ““ षुनभूः पुनरूढा तस्याः पतिस्तस्याः सुतो वा पौनभमैवः । तत्वतस्तु सुत एव । 
अत एव हारतः--“स्वेरिणी च पुन भूश्च रेतोधाः कामचारिणी । सर्व॑भक्चा च विक्तेयाः पञ्चैता: 

१ कृ. एष इत्यधश्टोको नास्ति। २ मठव्यास्याने कुश्ूकभर्खये सद्धिरव्ितः इति पाठान्तरम् । 
३.-३. १४७. । ४ अप० ज्ञाननिष्ठाः | 
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“रोगी महारोगोपस॒ष्टः, हीनमतिरिक्तं वाऽङ्गं यस्यासौ हयीनातिरिक्ताङ्गः, एके 
नाकष्णा यो न प्यति स काणः+--एतस्मदेवान्धवाधिरविद्धप्रजननखल्तिदुशवमप्रमृत- 
यो निरस्ता-पुनभूरक्तरक्षणा तस्यां जातः पौनर्भवः, अवकीर्णी ब्रहमचा्ये- 
†व स्वङ्तग्रह्मचयेः, कुण्डगोढौ «* परदरेषु जयेते द्रौ सुतौ }कुण्डगोरकौ । 
पलयो जीवति कुण्डस्तु मृते भती मोरकः |°» इत्येवमुक्तरश्चषणकौ, {कुनखी 
सकुचितनखः, स्यावदन्तकः खमभावाक्कृष्णदरानः,- एते श्राद्धेनिन्दिता इति वक्ष्य- 
माणेन सबन्धः | २२२॥ 

भृतकाध्यापकः छ्ीवः कन्यादूष्यभिशस्तकः । 

मित्रध्रुक् पिद्यनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥ २२३ ॥ 

वेतनग्रहणिन योऽव्यापयति स॒ |मृतकाध्यापकः, वेतनदानेन च योऽषीते 
सोऽपि, छ्ीो नपुंसकः, असद्धिः सद्धिवो दोषैर्यः कन्यां दूषयति स ¶कन्यादूषी, 
सताऽसता वा ब्रह्महत्यादिनाऽभियुक्तोऽमिरास्तः, मिवधुक् मित्रद्रोही, परदोषसंकी 
न्ता त्म नामातन 

पड्क्त्यहेकाः स्ताः ॥* रेतोधाः कण्डमाता । कामचारिणी अन्यपुरषगामिनी । सवैमक्षा 
सुरापी । इति अप० ४४४. 

# ८८ दीधरोगी इति अप० ४४४. 

† “ अवकीर्णिनमाह देवरः--““गढलिङ्गयवकीर्णीस्याद्यश्चमञ्ननतस्तथा ।*” गृढलिङ्गी 
दण्डादिकाश्रमलिङ्गरहिताः 1 इति अप० ४७४. 

{ ̂“ क्ेत्रजसुतविषयमेतत् । अन्यस्वाब्राह्चणत्वादेवाप्राक्तिः ।*” इति अप० ४४४. 

§ ५४ कुनखी स्वभा वान्द्रतनखः । ` इति अप० ४४४. 

||“ अख देवरुः-“‹ भृतकाध्यापको यश्च भूतकाध्यापितश्च यः । तावुमौ पतितौ 
विप्रौ स्वाध्यायक्रयविक्रयात्ः ॥*” इति अप० ४४५. 

¶ ̂  अङ्कल्यादिना यः कन्यां क्षतयोनिं करोति स कन्यादषी ; कन्यादोषख्यापको 
वा 1” इतिं अप० ४४९५९. 

१.- मवु: ३. १७४. । 
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तनरीरः पिज्युनः, +सोभविक्रयी यज्ञे सोमस्य विक्रेता, परिविन्दकः परिवेत्ता ज्येष्ठे 

अकृतदारे अक्ृताग्निपस्मरहे वा यः कनीयान् दारपय्रहमग्निपरिग्रहं वा कुयोत्स प- 
रिवित्ता, ज्येष्ठस्तु परिषोत्तेः, यथाऽऽह मनुः--* दाराभ्रिरोत्रसंयोगं यः करोत्यग्रजे 

स्थिते । परिवेत्ता स वि्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः |" इति। एवं दातृयाजकावपि,-- 
‹‹ परिवित्तिः पयेेत्ता च यया च परिषेयते । 1 सर्व ते नरकं यान्ति दातृयाजक- 
पञ्चमाः ` |” इति ॥ २२३ ॥ 

नि ८० ५ 

# ^“ सोमविक्रयी सोमल्तायाः सोमयागस्य वा विकेता 12 इति अप० ४४५. 

† ““ शातातपः“ छ्खीबे देशान्तरस्थे च पतिते प्रज तथा । योगशाखाभियुक्ते 
च न दोषः परिवेदने ॥ पितृग्यपृत्तरान्सापल्लान्परनारसुतांस्तथा । दाराभिहोबसंयोगे न दोषः 
परिवेदने ॥'‡ परनारीखता दत्तकादिश्रातरः । वसिष्टः--* अष्टौ दश्च द्वादश वा वर्षाणि 
ज्येष्ठं आतरमनिविष्टमग्रतीक्चमाणः प्रायश्चिती भवति ।” अनिविष्टमकृतविवाहाभ्िदोत्रम् । 
तत्र शोको (‰ भवतः--““दवाद्दतौव तु वर्षाणि उ्यायान्धममा्थयोगगतः। न्याय्यः प्रतीक्षत राता 
श्रयमाणः पुनः पुनः ॥ उन्मत्तः किट्बिषी कुष्टी पतितः छीब एव च । राजयक्षम्यामयावी 
नां न न्याय्यः स्यव्प्तीक्षितुम् ॥ खज वामनङकुब्जेषु गद्रदेषु जडेषु च । जात्यन्धे बधिरे 
मूके न दोषः परिवेदने ॥* वृद्ध वसिष्ठः--““ अग्रजश्च यदाऽनभिरादद्यादचुजः; कथम् । 
अग्रजानुमतः ऊयःदभिहोच्रं यथाविधि ॥*' एतच्च ध्मांधिकारिणो ञयेषठेऽग्न्याधेयमङुवैति 
दष्टव्यम् । नानधिकारिणि । हारीतः-““ सोदराणां तु सर्वेषां परिवेत्ता कथं भवेत् । 
दारेस्त॒ परिवेद्यन्ते नाञ्मिहोत्रेण नेञ्यया ॥” विवाहाधिकारिणाऽनुमतोऽपि नोद्रहेदिव्य्थः । 
उशना--.° पिता पितामहो यस्य॒ अग्रजो वाऽथ कस्यचित् 1 तपोऽञिहोत्रमन्त्रेषु न दोषः 

परिवेदने ॥ यस्य पित्रादयः सन्ति तस्य तदनुक्ञातस्य तपोऽभिदहोतादयः परिवेदनहेतवो 
न भवन्तील्यथेः । सुमन्तुः--“ पितुयंस्य तु नाधानं कथं पुत्वस्त॒ कारयेत् । अिहोवेऽधि- 

कारोऽस्ति शङ्खस्य वचनं यथा ॥* जनुत्तातस्थे ति शेषः । ““ व्यसनासक्तचित्तो वा नारित 
कोऽप्यथ वाऽग्रजः । कनीयान्धर्मकामस्तु आधानमथ कारयेत् ॥ व्यसनादिनाऽनधिका- 

रित्वसुपरक्ष्यते । अतस्तदनुमतेनेवाधिकारी कनीयानादद्या (ध्या) त्] “८ अष्टो राता 
यदा तिष्टेदाधानं नैव कारयेच् । अनुक्तातस्तु कुर्वीत श्ङ्कस्य वचनं यथा ॥› रातातपः-- 
नाञ्नयः परिविन्दन्ति न देवा न तपांसि च । न च श्राद्ध कनिष्ठस्य या च कन्या विरूपि- 

ता ॥*‡ अनधिक्रते ज्येष्ठ इति शेषः । भ्येष्ठेऽधिकारिणि श्राद्धमङु्व॑त्यपि कनिष्ठस्तु तुर्वन्न 

परिविद्यते । विरूपायां ज्येष्टायामनूढायामपि श्राद्धमकुबैत्यपि कनिष्टाविवाहदो न दाय । 
योगयाक्वच्क्यः ““ आवसभ्यमनादत्य त्रेतायां यः म्रवसैते । सोऽनाहिताभिभभवति परिवेत्ता 

तात 

२.३. १७१. । २.---मतुः २. १७२. । 
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भातापितृगुरुत्यागी कण्डारी बृषलात्मजः। 

परपूवौपतिः स्तेनः कमेदुष्टाश्च निन्दिताः ॥ २२४ ॥ 
#विनाकारणन मातापितगुखूल्यस्यजति स मातापितृगुरत्यागी--एवं भायासु- 

तत्याभी--““ब्रद्धौ च मातापितरौ साध्वी मायौ सुतः शिद्युः । अप्यकायंशतं कतवा भते- 
न्या मनुरजर्बात् ॥'› इति समाननिर्देशात् , कुण्डस्यान्नं योऽश्नात्यसौ कुण्डाशी, एवं गोक- 

कस्यापि+--“भ्यस्तयोरनमश्राति स कुण्डी प्रकीतितः ।*” इतिवचनात् › 1 षले 
निधेमेप्तत्सुतो `व्रषरात्मजः, {परप्रवी पुनभूः तस्याः पतिः, अदत्तादायी स्तेनः, 

कमेदुष्टाः शास््रविरु्कारिणः, चकाराक्कितवदेवङकप्रभृतयः,- एते श्रद्धे निन्दि- 
ताः प्रतिषिद्धाः “ अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु” इत्यादिना श्राद्धयोम्यत्राह्मणप्रतिपादनेनैव 

तद्रयतिरिक्तानामयोग्यत्वे सिद्धेः पुनः केषांचिद्रोग्यादीनां प्रतिषेधवचनम् उक्तरश्चु- 

णव्राह्मणासंमवे प्रतिषेधरदितानां प्रप्यथेम् ॥ २२४ ॥ 
त साता पा मि म 

तथोच्यते ॥* आवसथ्याधानमग्ीतराधानवद्धवतीव्याह गाग्यः--““ सोदयं तिरति ज्येष्ठ 
न कयौदारसंग्रहम् । आवसथ्यं तथाऽऽधानं पतितस्तु तथा भवेत् ॥'? बह्मगभैः-- ^ या- 
जनाध्यापनादानैरनिन्येभ्यो धनेन च । ओपासनं समादया (ध्या >स्स्वे काठ परिवेदयन् ॥'? 

इति प्रपञ्च----अप० ४४५; ६; ७ 

# ८ मातापित्राचायीदीन् विना पातिस्यादिना कारणेन यस्स्यजति स मालादित्यागी । 

तथा च मनुः--“*अकारणात्परिलयक्ता मातापित्रोगरोस्तथा 1 इति अप० 8४७. 

† ̂“ तदाह मनुः--“4्ृषो हि भगवान्धर्मः तस्य यः कुरुते त्वरम् । वृषं तं विदुर 

वाः स्वैधभेबहिष्करृतम् ॥ तस्यात्मजः! बृषरात्मजः । अथ वा बृषरः शयुः स आत्मजो 

यस्य सः 1" इति अप० ४४७. 

‡ “ यमः-- “धयस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपौरुषम् । स वे दुबौद्यणो नाम 

यश्च तरै वृषरीपतिः ॥ ° उशना --““ बन्ध्या तु इष धेया दृषरी तु खतप्रजा 1 अपरा दृषरी 

ञेया मारी या रजस्वला ॥ यस्त्वेनायुदहेत्कन्यां ब्राह्यणो क्ानदुबेखः । अश्रद्धेयमपा- 
ङयं तं विद्याहषरीपतिम् ॥ दच्वाऽनुयोगेनाथौय प्रतितान्मयुरब्रवीव् । वेदविक्रयिणो देते 

नैताञ्छाद्धेषु भोजयेत् ॥ असंस्छृताध्यापकाश्च शरतकाध्यापकाश्च ये । तमो विशन्तिते घो 
9१ 

रमिति चंवस्रतोऽनबीत् ॥ ˆ इते अपर ४४७९-० 

8 ̂ परपूर्वां पूथैमन्यस्मै दत्ता !*` इति अप० ४४७. 

१ अप० मातापित्रोययस्त्यागी । २ ख. भायौपुत्रत्याम्यपि । २-आ० २१७. । ४ ख. 

ग. मयोमग्यतवे सिद्ेऽ्पि पुनः । 



१५० याज्ञवस्क्यस्म्रतिः [ आचाराध्याये 

एवं श्राद्धकारान् बरह्मणश्ोक्तुश्युना पावंणप्रयोगमाह -- 
नियन्त = € 

नयेत पूरवेदय॒ब्ोह्यणानात्मवान् चिः । 
२ 9 धः € 4 = ¢ 

तेश्चापि सयतेमोव्यं मनोवाक्कायकमंभिः ॥ २२५ ॥ 
र्वाक्तान्नाह्मणान् श्रद्धे क्षणः कियतामिति "^पूर्वेदनिमन्त्रयेत् प्राथनया 

†क्षणमम्युपगमयेत् , अपरेदुबो,---:“ पूवेदुरपरेदयुवो श्राद्धकमण्यंवस्थिते । निमन्त्रयेत 

व्यवरान् सम्यग्विप्रान् यथोदितान् ॥ ” इति मनुस्मरणात् । आत्मवान शाकोन्मा 

दादिरदिर्तश्चेत् दोषवा भवति । यद्वा आत्मवान् नियतेन्द्रियो भवेत् , द्ुचिः {प्रयतश्च । 
तिभवितव्यम (@. तेरपि निमन्त्ितेबाह्मणेमेनोवाक्कायन्यापारैः ऽसंयतैर्मियतेभेवितव्यम् ॥ २२५ ॥ 

अपराह्ने समभ्यच्यं स्वागतेनागतांस्तु तान् । 

पवित्पाणिराचान्तानासनेषुपवेशयेत् ॥२२६ ॥ 
अपराहे तक्तखक्षणे तानिमन्त्ितान्त्राह्मणानाहूय स्वागतवचनेन पूजयि 

कृतपादघावनानाचान्तान् ऊुमेप्वासनेषु पवित्रपाणिः पवित्रपाणीनुपवेरायेत् । 

यद्यपि सामान्येनापराह्ने व्यक्तम्, तथाऽपि कुतपे प्रारभ्य तदादि पच्मु- 

्रतष्र परिसमापनं श्रयस्करम् ,---““ अह्व सुद्रता विख्याता द पञ्च च सवेदा | 

तत्राष्टमो मुहूर्तो यः स कारः कुतपः स्तः ॥ मध्याहे सवेदा यस्मान्मन्दाभवति 
मत्क ततान न म म 

# ८८ अप्रत्याख्येयो नियेगः निमन्त्रणम् ।?› इति अप० ४५५. 

{ ̂“ भ्रचेताः--“ सवण प्रेषयेदाप्तं द्विजानाययुपमन्त्रणे 1 स्वर्यनिमन््रणासामभ्थ 
एतव् ।' इति अप० ४५६. 

{ ̂“ देवरः--अक्रद्धो निभृतः स्वस्थः श्रद्धावानत्वरः शुचिः । समाहितमनाश्चात्र 
कियायामसङ्त्सदा ध" निश्चूतो मन्दभाषी । स्वस्थः प्रकृतिस्थ; । समाहितमनास्तत्परः । ” 
इति अप० ४५५. 

^“ चकारात्कत्रीऽपि भवितव्यमिति?" इति अप० ४५६. 

|| अपराह्ृनिणेयोऽपराक ४६६ तमे पृष्टे विस्तरेण दारितः । 

२ मुसम° कर्मण्युपर्थिते । २.--३. १८७. । २ क. आलवाधेत् शोक । ४ ख. रहितः 
सन् दोषवा । 
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भास्करः । तस्मादनन्तफल्दस्तत्रारम्भो विरिष्यते ° › “° ऊर्ध्व मुह्रतीत्कुतपान्मु 
हृतेचतुष्टयम्। मुहरतंपञ्चकं द्येतत्स्वधामवनमिष्यते |°? इति वचनात् | तथाऽन्यदपि 
श्रद्धोपयोगि कुतपसंज्ञकमुक्त--“* मध्याः खङ्खपातरे च तथा नेपारकम्बटः | 

रोप्यं दभोस्तिटा गावो दौहित्श्वा्टमः स्पृतः। पापं कुस्सितमित्याइृस्तस्य संतापकारिणः, 
अष्टवेते यतस्तस्मात्कुतपा इति विश्वताः ॥” त ॥ २२६ ॥ 

युग्मान्देवे यथादाक्ति पिव्येऽयुम्मांस्तथेव च । 

परिसते शचो देर दृक्षिणापवणे तथा ॥ २२७ ॥ 
समान् दैवे आभ्युदयिक श्राद्धे युग्मान् समान् ब्राह्मणान् उपवेशयत् | 

कथम् --यथाराक्ति शक्तिमनतिक्रम्य । तत्र वैख्वदेवे द्रवो, मात्रादीनां तिसृणामेकै- 
कस्या द्वो, तिखणां बा द्वौ, “1 एवं पित्रार्दानमेकैकस्य ददौ, त्रयाणां वा दौ, | एवं 
मातामहादीनां च वमत्रयेऽपि वैश्वदेव तन्त्रं वा, पिच्ये पावेणश्रद्धेः--अयुग्मान्विषमा- 

नुपवेरयेदिति संबध्यते! एतच्च परिस्तृते सवतः प्रच्छादिते शुचौ गोमयादिनोपछिते 

दक्षिणाप्रवणे दक्षिणतोऽवनते देशे कायैम् ॥ २२७ ॥ 

८ अयुग्मानिव्ये इति पा्णश्राद्धाङ्गमूते वैखदेवेऽप्ययुगमग्रसङ्गे इदमारम्यते दौ देव इति-- 

हो दैवे प्राक् चयः पित्र्ये उद्गेकैकमेव वा । 

मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥ २२८ ॥ 

दैवे वैदे द्रौ ब्राह्मणौ प्राङ्मुखावुपवेस्यौ । पिव्ये अयुगमानियविरोषप्रसङ्खो 
विरेष उच्यते--त्रयः पिव्ये इति पि्ये पित्रादिस्थाने त्रयः उदङ्सुखा उपवेद्याः । 

पश्चान्तरमाह--एकैकमेव वा, वैश्वदेवे पिष्ये च एकमेकमुपवेरशयेत् | सेमवतो 
विकल्पः। मातामहानामप्यवं श्राद्धे निमन्त्रणादि “रौ देवै प्राक् चयः पिव्ये उदगेकेक- 
मेव वा ॥› इत्येवमन्तं पितृश्राद्धवत्कर्तव्यम् | पितृश्राद्ध मातामहश्राद्धे च वैश्वदोषिकं 

000० सन भन 

१ मत्स्यपुराणे श्राद्धकल्पे २२ अध्याये शो ° ८४. ८५ | २.--ततरैव- ८८. 1 ३ तत्रैव 

८६, ८७ । ४ क. परिश्रिते छचौ । ५ म. दोदरौ । & ख. देवतं पितृ । ग. लवमन्तव्यं पितु । 
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पृथक् '” विश्वदेवंतन्त्रेण वा कतेव्यम् । तन्तरराब्दः समुदायवाचक् इति | यदा तु 
द्वाविव ब्राह्मणौ ख्न्धौ तदा तु वैश्वदेवे पात्रे प्रकल्प्य उभयत्ैकैकं ब्राह्मणं 
नियुञ्ज्यात् › यथाऽऽह वसिष्ठः--ययेकं मोजयेच्छरद्धे देवं तत्र कथं भवेत् | अन्न 

पात्रे समुदूत्य सवेस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रव्येत् । 
प्रास्येदनं तदग्नौ त॒ दय्ाद्रा ब्रह्मचारिणि ।।” इति ॥ २२८ ॥ 

पाणिपक्षाख्नं दा विष्टराथं कुशानपि । 
[पः 

आवाहयेदनुज्ञातो विश्वदेवास इत्यचा ॥ २२९ ॥ 

तदनन्तरं वैश्वदेवा ब्राह्मणहस्ते जटं दत्वा विष्टरार्थं कुश्च युग्मान् 
दिगुणितानासने दक्षिणतो दत्वा विश्वान्देवानावाहयिष्ये इति ब्राह्मणान् पृष्टा तेरा- 

वाहयेत्यनुज्ञातो ““विश्चेदेवास आगतं... इत्यनया ऋचा “ आगच्छन्तु †महा- 

भागा... इत्यनेन च स्मार्तेन मन्त्रेण तानावाहयेत् । एतच्च यज्ञोपवीतिना सव्येन 
च प्रदक्षिणं च कार्यम् । ‹ अपसन्यं ततः छता पितणामप्रदक्षिणम्। ” इति पिव्य 
विरोषस्मरणात् ॥ २२९ ॥ 

यवेरन्ववकीयीथ भाजने सपवित्रके | 

रां नो देव्या पयः क्षिप्ता यवोऽसीति यवांस्तथा ॥ २३०॥ 

०. तः घ्य नििपे 

या दिव्या इति मन्तरेण हस्तेष्वष्यै विनिक्षिपेत् । 
ततो वेश्वदेवाथेब्राह्यणसमीपे भूमि प्रादक्षिण्येन यत्ैरन्ववकीर्यं अनन्तरं 

तेजसादिभाजने सपवित्रके कुरायुग्मान्तर्हिते “५ इ नेदेवीरमिष्टये^.... इत्यनयचपिः 

# ¢ तत्र वैश्वदेविकबराह्मणभोजने भ्रतिश्राद्ध॑ भेदेन न्यायतः प्राप्तौ विकल्पा्थमिदं 
वचनं ‹ तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ` इति । सामथ्यौधीना चात्र व्यवस्था ।* इति अप० ४७७. 

† ̂“ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबराः । येह्यत्र विहितार्भराडे सावधाना 
भवन्तु ते ॥? 

९ क. पृथकृवेश्वदेवं तन्त्रेण । २.--११.३०, ३१. । ३. क्र० अ. ४, अं. ८, व्. १५, 
क्र. २.1 ४--आ. २३२. । ५. क्० अ. ७, अ. ६, व. ५, कर. ४.। 
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क्षिप्वा “ यवोऽसि * धान्यराजो वा '› इत्यादिना मन्तरेण यवान् ततो गन्धपुष्पाणि 

च किप्त्वाऽनन्तरमष्य॑पात्रपवित्रन्तर्हिते ब्राह्मणहस्ते “या दिव्या आपः † पयसा... * 
इत्यादिना मन्तरेण विश्वेदेवा इदं वोऽव्यै इत्य््योदकं विनिक्षिपेत् । २३० ॥ 

दत्त्वोदकं गन्धमाल्यं धूपदानं सदीपकम् ॥ २३१॥ 

तथाच्छादनदानं च कररौचाथेमम्बु च । 

अथ करदौचाथमुदक दत्वा यथाक्रमं गन्धपुष्पं धूपदीपदानं कुर्यात् , तथाऽऽ- 
च्छादनदानं च ] गन्धादीनां स्पृतयन्तरोक्तो विषो द्रष्टव्यः ¡ “चन्दनकुङ्कमकप्रूरग- 
रुपदकान्युपटेपनाथम् 1 ” इति षैष्णुनोक्तम् | पुष्पाणि च “श्राद्धे जात्यः प्रस्ता 

सयुमच्टिका श्रेतयूथिका | जोद्धवानि सवांणि कुसुमानि च चम्पकम् ॥ ” इत्युक्ता 
नि | व॑ज्यानि च ^“ उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चैव्यद्क्षोद्धवानि च ] पुष्पाणि वज्नीयानि 
रक्तवणानि यानि च |” “ न कण्टकिजं ‡ कण्टकिंजमपि शङ्कं सुगन्धि यचददया- 
त्, न रक्तं दयात् रक्तमपि कुङ्कमं जरुजं च दव्यात् ?* इत्यादीनि द्रष्टव्यानि । 

धूपे च विषो विष्णुनोक्त--“ परण्यङ्गं च सवे धूपार्थं न दद्यात् । धृतमधुसं- 
यक्तं गुग्गुटं श्रखण्डागरुदेवदारुसरलादि ददात् ” इति । दीपे च विरेषः रङ्केनो- 

्ः--“* घृतेन दीपो दातन्यस्तितेटेन वा पुनः । बसामेदोद्धवं दीपं प्रयतेन विव- 
जयत् ॥ * आच्छादनं च शुभं नवमहतं सदरं ददयादित्येतच्च सर्व वैशवदेवानुष्ठान- 
काण्डमुदङ्मुखः कुयोत् , पिष्यं काण्डं दक्षिणामुखः, यथाऽऽह बद्धरातातपः-- 
‹* उदङ्मुखस्तु देवानां पितणां दक्षिणामुखः । प्रदयात्पावेणे स्वे देवै विधा- 
नतः ॥ ” इति ॥ २२३१ ॥ २३१ ॥ 

# ^ यवोऽसि घान्यराजो वा वारूणो मधुसय्युतः । निणुदस्सवेपापानां पवित्र्षि- 

भिस्स्खतम् ॥ ” 

† ̂ या दिष्या आपः एथिवी' ( पयसा) संबभु वुयौ अन्तरिकष्या उतत पार्थिवीयाः । 
हिरण्यवणौ य्तियास्ता न अपद्चस्योना भवन्तु ॥ `? 

{ इदं विष्णुर्छटतौ ६& तमाध्याये । 
[कातता 

१ ख. पवित्रान्तर्ितेषु बाह्मणदस्तेषु या दिव्या । २ क. इदं पदार्धं नास्ति । अपरार्केऽ्पि 

इदं पयार्धे नास्ति ! ३ म. इत्युक्तानि उगरगन्धा । ४ ख. वजेयेत् । इति आच्छ । 
20 
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अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम् ॥ २३२ ॥ 

दिगु्णास्तु कुशान्दै्वा ह्युशन्तस्तवेत्युचा पितृन् । 
९. 

आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः ॥ २३३ ॥ 
ततो वैश्वदेवकाण्डानन्तरमपसग्यं यज्ञोपवीतं प्राचीनावीतं कृत्वा--अत्र तत 

इति वदता काण्डानुसमयो दरदतः- पित्तादीनां त्रयाणाम् अयुग्मान्कुरान्दरियुणमग्नान् 

अप्रदक्षिणं वामतो विष्टराथमासनेषृदकपएषेक दत्वा पुनरूदकं दयात्--““अपः प्रदाय। 
द्विगुणभग्नान्कुरान्दत्ता। अपः प्रदाय । › इ्याश्चकायनस्मरणात् । एतच्वायन्तयोरुदक- 
दानं वैश्वदेवे पिच्ये प्रतिपादनार्थं द्ष्टम्यम् । अथ “* पितन् पितामहान् प्रपितामहान् 
आवाहयिष्ये ” इति ब्राह्मणान्पृषा *“ आवाहय ›› इति तैरनुज्ञातः ^“ उान्तस्वानिधी 

महि... . .--."' इलयैनया ऋचा पित्रादीनावाह्य “ आयन्तु नः पितरः....7* इयादिना 

मन्त्रेणोपतिष्ेत् ॥ २३३ ॥ 

यवाथौस्तु तिरः कायौः कुयौदध्यादिःपूर्ववत् । 
यवार्थाः यवसाध्यानि कायौणि अवकिरणादीनि तिके: कतंन्यानि } ततोऽ- 

न्येपात्रासादनाद्याच्छादनान्तं प्रवेवत्कुयोत् । तत्रायं विेषः-- तिलान् ““ अपहतासुरा 

रक्षांसि 1 ....” इयाना मन्त्रेण ब्राह्मणान्परितोऽप्रदक्षिणमवकीयं राजतादिपात्रषु 
तरिष्वयुग्मकडरानिमितकूचेन्तर्हितेषु “शां नो देवी-' इति मन्त्रेणापः क्षित्वा ““तिकोसिः 
सोमदेवलयो ....» इत्यादिमन्त्रेण तिखान् पष्पगन्धांश्च किप्वा “' स्वधाऽध्यीः ' इति 

# ५ आयन्तु नः पितरस्सोम्यासोऽभिष्वात्ता पतिभिरईदैवयनैः । अस्मिन्यक्ते स्वधयः 
मदन्त्वधिव्र वन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥ °` 

† ̂“ अपहतासुरा रक्षांसि पिशाचा ये क्षयन्ति प्राथिवीमनु । अन्यत्रेतो गच्छन्तु | 
यत्रैषां गतं मनः ॥ 22 

‡ ̂“ तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रलवद्धिः प्रलस्वधयेहि ॥ "` 
१ न { मि 1 

१ ग. कुशान्करृला । २ क. पित्रादीनां मध्ये त्रयाणाम् । ३.--४. ७.५, &, ७. | 

४ ख. पिष्ये च प्रतिपदाथैप्रतिपादनाथं | ̂ .--क्र० अ. ७, अ. &, व. २२, र. २।६ग. कार्या 
णि अन्ववकिर । ७ ग रक्षांसि वेदिषः इत्यादि । < व. ग. क्षिणमन्ववकीर्यं। ९ ख न् पगन्धानिच । 
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ब्रह्मणानां पुरतोऽ्यपात्राणि स्थापयित्वा “ या दिव्या ...."” इति मन्त्रान्ते ““पितरि- 
दन्तेऽव्य, पितामहेदन्तेऽ््य, प्रपितामहेदन्त रम् '" इति ब्राह्मणानां दस्तेषव्य दात् । 
एकैकमुभयत्र वेव्यस्मिनपि पक्ष पात्रत्रयं कार्यम् । 

द्त्वाऽघ्यं सस्रवांस्तेषां पात्रे कत्वा विधानतः ॥ २३४॥ 

पितृभ्यः स्थानमसीति न्युन्ज पात्रं करोयधः"। 

एवमयं दप्वा तेषामध्योणां संखवान् ब्राह्मणहस्तगातार््योदकानि पितृपत्र 
गृहीत्वा दक्षिणाग्रं कु्स्तम्बं भूमौ निधाय तस्योपरि ¢ पितुम्यः स्थानमा ” इय 

नेन मन्तरेण तत्पत्रं न्युन्जमघोमुखं कुयीत् । तस्योपरि अध्येपात्रपषत्राणि निदध्या- 
त्। अनन्तरं गन्धपुष्पधूपदीपाच्छादनानि ““पितरयं ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम् 

इत्यादिना प्रयोगेणं दयात् ॥ २३४ ॥ 

अभ्नो करिष्यन्नादाय पच्छन्न घृत्ुतम् ॥ २६५॥ 
कुरुष्येयभ्यनुज्ञातो हत्वाऽो पितृयज्ञवत् । 

हृतरेषं प्रदयात्तु भाजनेषु समाहितः ॥ २६६ ॥ 

यथारमोपपन्नेषु रोप्येषु च विरषतः। 

अनन्तरमग्नो करिष्यन्तप्ठुतं धृताक्तमन्नमादाय ब्राहणान् प्रच्छेत् ^“ अग्नो 
करिष्ये? इति । घुतप्रहणं सूपसाकादिनिदरत्यथम् । ततस्तैः “ कुरुष्व *› इत्य- 

भ्यनुज्ञातः प्राचीनावीत्यभ्चिसुपसमाधाय मेक्षंणनादायावदानसंपदा जुह्यात् “ सो- 

माय पितृमते स्वधा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः" इति पिण्डपितृयङ्- 

कल्पेनाग्रा हुत्वा मक्षणमनुप्रह्वय॒इतदोषं मृन्मयवज्यं यथालाभोपपनेषु विषतो 

०" अधः भूम्यां न करकादाविद्यथेः। इति अप० ४८४. 

१ ग. पुरपोऽर्षपात्राणि 1 २ क. पात्राणि निधायानन्तर } २ क. प्रयो यान् । ४ अपर 
करिष्य जद्।य । ५.--मन्नमवदायावदान--इत्येकपुस्तके । 

॥ 1 
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रेषु पित्रादिभाजनेषु द्यात्-- न वैश्वदेवमाजनेषु--समाहितोऽनन्यमनस्कः । 

अत्र यदप्यग्रावियविदोषेणोक्तम् , तथाऽप्याहितामनेः सवोधानपक्षे ओपासनाभ्ने- 

रभावात् पिण्डपितज्ञान्तरभाविनि पावेणश्राद्धे विहितदक्षिणा्नः सन्निघानादक्षिणं ग्नौ, 
"कर्म स्मास विवाहाग्नौ" इत्यस्यापवादद दनात् , यथाऽऽह माकेण्डयः---““आदहि- 

तास्तु जुहुयादक्षिणग्नौ समाहितः। अनाहिताभिस्वौपसद अग्न्यभावे द्िजेऽप्सु वा” 

इति । अधीघानपक्षे तवौपासनाभ्निसद्धावादाहिताग्नेरनाहित्नेरप्योपासनास्नावेवाभ्नोकरण 
(मो 

होमः । एवमन्वष्टकादिषु त्रिष्वपि पिण्डपितृयज्ञकर्पातिदेरात् । काम्यादिपषु चतुषु 

ब्रह्मणपाणवेव होमः, यथाऽहुगृद्यकाराः-- अन्वष्टक्यं च पूर्वेुमोक्े मास्यथ 
= 

पार्वणम् । काम्यमम्युदयेऽ्टम्यामेकोदिष्टमथाष्टमम् ॥ चतुष्वोयेषु साग्रीनां वदह्वौ होमो 

विधीयते । पिभ्यत्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुष्वैपि ॥' अस्याथः “ हेमन्तरिरिरयो- 
[क 

श्चतु्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः।)› इत्यष्टकाविहिताः । (१) तत्र नवम्यां यक्कियते तद्- 
न्वष्टक्यम् , (२) सप्तम्यां तु क्रियमाणं पूर्वेद्युः (३) मासि मासि कृष्णपक्ष पञ्चमीप्रभूति- 

घु यस्यां कस्यांचित्तिथावन्वष्टक्यातिदेरोेन यद्धिहितम् (४) अमावास्यायां पिण्डपितुयज्ञा- 

नन्तरं यद्विहितं तत्पावैणम् , (५) स्वगोदिकामानां छत्तिकादिनक्षतरष् शद्विहितं त- 

त्काम्यम् (६) अभ्युदयेषु पुत्रोत्पच्यादिषुं तडागारामदेवताप्रीतेषठादिषु च यद्विहितम्- 

(७) अष्टम्यां च अष्टका विहिता (<) एकोदिष्टम्--अत्रैकोदिष्टराब्देन सपिण्डीकरणं 
क्ष्यते, तत्रैकोदिष्टस्यापि सद्भावार्त , साक्षदेकोदिष्टे तदभावात्} अथ वा गृ्यमाष्य- 

कारमते साक्षादेकोदिष्टेऽपि पाणिहोमस्य सद्भावात्ताक्षादेकोदिष्टमेव । एषांमष्टानाम। 

येषु चतु साभिकस्याभ्नौ होमः, उत्तरेषु चतु पिनयत्राहमणहस्ते एव,“ निरभ- 
{~ 

कस्यापि प्रमीतपितुकस्य द्विजस्य पणं नित्यमिति तस्यापि पाणावेव होमः ।' “ न 

निवैपाति यः श्राद्धं प्रमीतपितृको द्विजः । इन्दुक्षये मासि मासे प्राय्चत्तीयते तु सः॥'” 

इति वचनात्। एवं काम्याभ्युदयिकष्टकैकोदिष्ेषु 
पाणावेव,+--““अगन्यभवे तु विप्रस्य 

पाणावेवोपपादयेत् । ” ? इति मनुस्मरणात् । पाणिदत्तस्य प्रथग्प्रासप्रतिषेधश्च दस्यते, 

१ क. पिव्यादिभाजनेपषु।२ ख. दक्षिणान्नौ हैमः करम 1 ३ क. कल्पप्रवेशात् का- 
स्यादिषु । ४ आश्व २. ४.१। ५ सख. घ. अष्टम्यां याअष्टकां। ९ क.ख. ग. सपिण्डीकरणं 
टश्यति । ७ ख. सद्धावात् । क- केवरं पावेणस्य साक्षा । ग. एतेषामायेषु । ८ घ. सद्धावादे- 
कोदिष्टमेव । ९ एतेषां । १० घ. बाह्मणहस्ते । निरभि । ११ घ. स्युद्यिकैकोष्षटष पाणवेव । 

१२.--३. २१२ । 
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यथाऽऽहुगृद्यकारा.--“° अन्न पाणितरे दत्त परथगश्ननन्त्यबुद्रय | पेतरस्तेन 
तुप्यन्ति रेषाने न ठमन्ति ते ॥ यच्च पाणितक दत्तं यश्चान्यदुपकाधितम् । एकी 

भावेन भोक्तव्य प्रृथग्भावो न वियते ।'' इति ॥ २२३६ ॥ 

द्च्वाऽन्न प्रथिवीपाच्रामितिपत्राभेमन्त्रणम् ॥२३७ ॥ 

करुतवेदं विष्णुशत्यन्ने दिजाङ््ठं निवेरायेत् । 
६ तैर [वि ॥ 

अनमोदनसूपपायसधृतादिक भाजनेषु दत्वा ““^प्रधिर्वातिपात्रम् " इत्यादि- 

ना मन्त्रेण पाव्राभेमन्त्रण ज्रत्वा ^‹ इद विष्णार्धैचक्रमे ` इत्यनया ऋचा अने दि 
जाङ्गष्ठ निवेदयेत्--तत्र च वैश्वदेवे यज्ञापवीती `पविष्णो हव्य रक्ष"! इति, पिव्ये 

प्राचीनावीती ^“विष्णो कव्य रक्ष" इति+---“°विष्णो हव्यं च कव्य च बरृयाद्रक्षेति वै 
कमात '' इति मनुस्मरणाम् ॥ २३७ ॥ 

सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्यचम् ॥ २३८ ॥ 
जप्ता यथासुखं वाच्यं भुञ्जीरंस्तेऽपि ̀  वाग्यताः । 

अनन्तर ““विश्वभ्यो देवेभ्य इदमन परिविष्टं परविक्ष्यमाण चातुप्ते ---}"! 

इति यवोदकेन दैवे निवेदय , तथा पित्रे अमुकगोत्रायामुकराममणे इदमन परिविष्टं 
पिक्ष्यमाण चातु. . . ”' इति तिखोदकप्रदानेन पित्रे निवेय, एव पितामहाय प्रपि- 

तामहाय च निवेद्यानन्तरमापेारान दत्वा प्रवक्ताभिव्याहतिभे सरिता गायत्रीं “मधु- 

वाता ऋताय ते* ”? इति त्युच ““मघुमवुमघरु" इति त्रिवार जप्त्वा ' 'यथासुख जुष- 

ध्वम् ›› इति ब्रूयात् --“सकस्य पितृदेवेभ्यः सावित्री मधुमञ्जपः। श्राद्धो निवेधधापो- 

शानं जुष्यैषोऽथ मोजनम् ।'› तथा “गायत्री त्रिः सङ़द्राऽपि जपेद्रयाहतिप्रैकाम् 
क # ^‹ परथिवी ते पात्र दोरप्पेधानं बाह्यणस्य मुखेऽ्तं जुहोमि । स्वाहा ( स्वधा ) 

विद्यावतां प्राणापानयोजहोम्यक्चितमसि सामेक्षष्ठाऽसमुत्राञुष्मि्धोके ॥ 
† यद्यपि देवानां तुष्टि, पितृणां तृषि इलव समयः । अपि तु सर्ेषूपरुग्धगुस्त- 

केषु उभयलापि तृ्िरियेव पठिवत्तात् स एव पाठो गरहीतोऽस्माभिरपि ॥ 

१ --घ. धुतादिक भोजनेषु । २.--क्र०णअ $; अ रे+व.७;क्र र) ३ 
४्ख.तु ¡५क तेच | ६क.ग.घ तुपिरितिनिवेय। ७ ऋ०ञअ ३,अ पव् १८; क्रः 
१) २०३.।५क ख श्राद्ध निबेद्य । 
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४४ मयुवाता..-." इति त्युचं मच्वियेतत्तिकं तथा ॥* इति पारस्करादिवचनात् । 
भुञ्चीरंस्तेऽपि वाग्यताः तेऽपि" ब्राह्मणा वाग्यता मौनिनो भुञ्जीरन् ॥ २३८ ॥ 

अन्नमिष्टं हविष्यं च दद्याद्काधनोऽत्वरः ॥ २३९ ॥ 

आ ततस्तु पधेताणि जप्त्वा पूवेजपं तथा । 
अननं भक्ष्यमोज्य्ह्यचोष्यपेयात्मकं पञ्चविधम् इष्टं यद्राह्यणाय प्रेताय क्त्र 

वा रोचते, हविष्यं श्राद्रहविर्योग्यं व्रीहिशाखियवगोधूममुद्माषसुन्यनकाठ्छाकरमहाश- 

सवोकाद्यण्ठीमरीचदिङगगुडदाकैराकप्सैन्ववसाम्भारां्रपनसनाछिकेरकदटीवद्रगन्य - 
पयोद्धिवृतपायसमधुमांसप्रमृति स्पृत्यन्तरप्रसिद्धं॑वेदितन्यम् । हविष्यमिलयनेने- 

वायोम्यस्य स्मव्यन्तरप्रतिषिद्स्य कोद्रवमसूरचणककुङिष्थर्पुलाकनिष्पावराजमाषनक्- 

ष्माण्डवार्तकल्रहतीद्रयोपोदकीवंशाङ्करपिप्पलीवचाडातपुष्योषरविडाख्वणमाहिषचारम - 

रक्षीरदधिषृतपायसादीनां निषत्तिः । अक्रोधनः करोधहेतुसं मेऽपि, अत्वरोऽ 

व्यग्रश्च,--आ तृत्े्दयादिति संबन्धः । तुरब्दाद्यथा किश्चिदुच्छिष्यते तथा दयात् , 

उच्छेषणस्य दासवर्गभागधेयत्वात् --“* उच्छेषणं भूमिगतमाजेह्यस्याराठ्स्य च । 

दासवभमैस्य तप्पित्रोभौगघेयं प्रच्षते ॥ इति मनुस्मरणात् । तथा आ तृततः 

पवित्राणि पुरुषसूक्तपावमानीर्धभृतीनि जप्त्वा तृप्तान् ज्ञात्वा पूर्वोक्तं जपं च 

सन्याहूतिकाम् इत्युक्तं जपेत् ॥ २२९ ॥ 

अन्नमादाय त्ताः स्थ रोषं चेवानुमान्यच ॥ २४० ॥ 
तदन्नं विकिरेद्भूमौ ददाच्ापः सदत्सदृत् । 

अनन्तरं सर्ववणीमंन्नेमादाय “"तृ्ताः स्थ"! इति तान्पृष्टा ^तृप्ताः सः! इति ते- 

रुक्तः रोषमप्यस्ति कै क्रियताम् इति पृष्टा इटः सहोपसुज्यताम् इत्यभ्युपगम्य तदनं पित्- 

स्थानब्राह्मणस्य पुरस्तादुच्छिष्टसनिधौ दक्षिणाग्रदभौन्तरितायां भूमो तिखोदकग्रक्षेपपवकां 

इति चेकपुस्तके ! ३ ख. सैन्धवसाम्भरपनस । सेन्धवसामुद्रपनस । ४ क. कुङिस्थपुरकानि- 

ष्यापा घ. कुरित्थपुरुकनिष्पाव । ५ क. रातयुष्पो षविडल्वण । घ. शतपुष्पोषधबिडख्वणा । 

ख. शतपुष्पोष्रबिडाख्वण । ६ क. मादिषक्षीर } ७.--३. २४६. 1 ८. क. मानप्र 

< क.घ. ते । प्रयुक्तः शेष ) ९ घ. प्रकिरेत् 1 १० ख. ग. सवैमन्न। 
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“^ ये अग्निदग्धा..." इययनया ऋचा निक्षिप्य पुनस्िलोदकं प्रक्षिपेत् । तदनन्तरं 
ब्राह्मणहस्तेषु गण्डरूषाथं सक्ृत्सकदपो दत् ॥ २५०॥ 

सवेमन्नमुपादाय सिरं दक्षिणामुखः ॥ २४१ ॥ 

उच्छष्टसन्निधो पिण्डान्दुव्याहे पितुयज्ञवत । 
पिण्डपितृयज्ञकस्पातिदेदोन चरंश्रपणसद्धावे अग्नोकरणरिष्टचस्दाषेण सह 

सवेमन्नमुपादायाश्निसन्निधौ पिण्डान्दयात् । तदमव ब्राह्मणार्थ सीर्वव्णिकमनत ` म- 
पादाय सिरं तिकामिश्रं दक्षिणामुखं: उपविष्ट उच्छिष्टसनिधौ पिण्डपितुयज्ञकल्पेन 
पिण्डान्दयात् ॥ २४१ | 

मातामहानामप्येवं दयादाचमनं ततः ॥ २४२ ॥ 

स्वस्ति वाच्यं ततः कुयोदक्षय्योदकमेव च । 
मातामहानामपि विश्वेदेवावाहनादिपिण्डग्रदानप्यन्तं कर्मं एवमेव कर्तव्यम् । 

अनन्तरं ब्राह्मणानामाचमनं ददात् | ततः ““ ख्ति ब्रूत” इति ब्राह्मणान् स्वस्ति 
वाचयेत् । तेश्च “* स्वस्ति ' इत्युक्ते ““ अक्ष्यम्त्वति ब्रूत " इति ब्राह्मणहस्ते 
उदकदानं कुयात् । तैश्वास््वक्ष्यामिति वक्तव्यम् ॥ २४२ ॥ 

दत्वा त॒ दक्षिणां शाक्या स्वधाकारमुदाहरेत् ॥ २४३ ॥ 

वच्यतामित्ययुज्ञातः प्रक्तेभ्यः स्वधोच्यताम् । 

* ५अमावास्यायामपरा्ञे दश्षिणाभनिसम्बन्ध्येकमुस्मुकं . ८५ये रूपाणि प्रतिमुज्रमाना 
इस्युचाभ्नेयां दिशषि बहिः ग्रणयति। अस्मिन्कर्मैण्या्न्येव प्राची मवति दक्षिणानि प्रणीतम- 
भिं च परस्वाल्य दनैः परिस्तृब्यति । दश्षिणाघनः परागुदक् प्रत्यगुदम्बा आज्य संस्थानि एकैकशः 

पात्राणि सादयति चरस्थालीं श्पैसुछ्खरं मुखरं खवं ध्रुवां कृष्णाजिनं सङृदाच्छिन्नेष्मं 

मेक्षणं कमण्डलं च । दाकटपक्षे शकटस्य दश्चिणं मागमारय बीहिभिः पूणो चरस्थाीं 

निमृज्य बहिः पतितान्बीहीनन्यच्न निधाय कृष्णाजिने उद्ूखरं निधाय स्थालीस्थान् बीदहीन् 

७० णाना ४ ष 

१ अप० दवाद्धि । २ ख- ग. सर्वं कृतमन्नं । ३ ख. ग. घ. दाक्षिणायुख उछष्टस । 



१६० यरज्ञवस्क्यस्म्रातिः [आचाराध्याये , 

अनन्तरं यथाराक्ति रजतदिरण्यादिदक्षिणां द्वा ““छरधां वाचयिष्ये "” 
इत्युक्ता तैत्रोह्णैः “‹ वाच्यताम्? इलयनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः पित्रादभ्यः मातामहादिभ्यश्च 
“स्वधोच्यताम् ”' इति स्वधाकारमुदाहरेत् ॥ २४३ | 

्रूयुररतु स्वध्युक्ते मूमो सिञ्चत्ततो जलम् ॥ २४४ ॥ 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विपेरचोक्तमिदं जपेत् | 

ते च ब्राह्मणाः “अस्तु स्वधा" इति ब्रूयुः । तेरेवसुक्ते अनन्तरं कमण्डटुना 

भूमौ उदकं सिञ्चत् । ततो ¢ विभ्रेदवाः प्रायन्ताम् ” इति ब्रूयात् । ब्राह्मणेश्च 
“प्रीयन्तां विश्वेदेवाः" इत्युक्ते इदमनन्तरोच्यमानं जपेत् ॥ २४४ ॥ 

दातारो नोऽभिवध॑न्तां वेदाः सन्ततिरेव च ॥ २४५ ॥ 

श्रा च नो मा व्यगमद्हु देयं च नोऽस्त्विति । 

दातारो हिरण्यादेः नः अस्माकं कुठे अभिवधन्तां बहवो भवन्तु । वेदाश्च 
बद्धन्तां अध्ययनाध्यापनतदशज्ञानानुष्ठानद्ररेण , सन्ततिश्च पु्तेपात्रादिपरम्परया, 

उच्छू ओप्य पत्नी अविवेचम वहन्ति ! ततः सम्पन्नान् तण्डुलान् सङ्क्षाल्य दक्षिणाञ्च 

श्रपयति । अतिप्रणीताभ्चेः पश्चात् “अपहतासुरा इत्यादिमन्त्रेण स्फ्येन रेखां रिखति। 

ततस्तां केखां जखेनाभ्युक्षय सकृदाच्छिन्नदैभैरवस्तीयं॑स्थारीपाकममिधाय तेषु दर्भष 
सादयति  अनुत्पूतमाञ्यमुत्पूतं नवनीतं वा धुवायां करत्वा धुवामपि तन्न सादयति । 
दर्भषु दक्षत आज्जनाभ्यञ्जनकरिपूपबहैणानि सादयति । (स्थाल्यां पारिक्र ओदनः स्थाखी 
पाक इत्युच्यते ) (आ दइंषत् अज्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या कञ्जरादि आञ्जनपद्वाच्यम् ) । 

(अभित सवैमङ्गमञ्यतेऽनेनेति व्युक्तस्या अभ्यङ्गसाधनमाञ्यादि अभ्यञ्जनपदेनोच्य- 
ते ) । ( कापांसपूणमासनं मृदुतरं करिपुपदवाच्यम् >) । (तथेव कापासपूर्ण शिरसोऽ- 
धस्ताच्छयनकारे प्रियते यत्तदुपबहेणपदवाच्य स्) ततः प्रा्चनावीती भूत्वा सकृदाच्छिकनिध्मं 
प्रणीतेऽग् अभ्यादधाति । ततश्वरं मेक्षणेनादायावदानधर्मेण जुहोति सोमाय पितृमत इल्या- 

दिमन्त्रेणः अञ्मये कव्यवाहनयेल्यादिमन्त्रेण द्वितीयामाहति जुहोति । विधुरश्े्यजमान 
होममन्वयोः स्वधापदस्थाने स्वाष्ापदं भवति । मन्त्रयोव्यैवयासेनपूर्वोत्तरभावश्च भवति । 
(पत्नीरहितो यजमानो विधुर देव्युच्यते)। ततो यज्ञोपवीती मेक्षणमनुप्रहरति । (होमसाधन 
~" -~--------~---~------------------"--~----~--*--------------~~--------------------------------------------- +~ 

१ ख. य. घ. हिरण्यरनतादि-२.- क. खुलादिपरं परया 
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श्रद्धा च पिच्य कमण्यास्या न अस्माकं ॒माग्यगमत् मा अपगच्छत् , देयं च 
हिरण्यादि बह अपर्यन्तम् अस्माकं मवतु,- इति जपेदित्यर्थः ॥ २४५ ॥ 

इत्युनुगे्ता प्रिया वाचः प्राणिपत्य व्रिसञयेत् ॥ २४६ ॥ 

वाजेवाज इति प्रीतः पितृपूर्वं विसर्जनम् । 
एवं पूरवक्तं प्राथनामन्त्रं जप्त्वा उक्ता च प्रियाः वाचः “८ धन्याः वयं, मवच्- 

त्वेन गृहीतस्य पदार्थस्य हेमानन्तरं कृतकायैस्य तस्य वही प्रक्षपणम् अनुप्रहरणमिस्युच्यते ॥ 
ततः प्राचीनावीती पूव कृताया रेखाया उपरि आस्तीणैषु दर्भेषु प्रथमपिण्डनिपातनस्थाने छन्ध- 
न्तां पितर इतिमन्त्रेण जरं सिञ्चति, शुन्धन्तां पितामहा इतिमन्वेण द्िवीयपिण्डस्थाने, 
छन्धन्तां प्रपितामहा इतिमन्त्रेण वृतीयपिण्डस्थते । ततस्तस्यां रेखायाम् “ एतत्ते पितर्य 
च त्वामनु ” इतिमन्त्रेण पित्रे प्रथमपिण्डं ददाति । पितृपदस्थाने पितामहेति पदसुक्स्वा 
प्रथमपिण्डस्यान्नेय्यां दिशि हि तीयं, अरपितामहपदयुक्त्वा द्वितीयस्याभ्नेययां दृतीयम् । (इदं 
कमे पिण्डदानमिति पिण्डनि्वैपणमिति चोच्यते 1) अत पितरो मादयध्वमितिमन्त्रेण 
पिण्डान्दत्ताननुमन्त्रयते । ततः सव्येनाङ्गेनोदङ्न्रूल्य क्त्य नुसारेणोन्क्कासश्रतिवन्धं छृत्वोच्छ- 

स्य पिण्डाभिमुखो भूत्वा “अमी मदन्त पितरः” इत्यादिमन्त्रेण पुनरजुमन्त्रयते। ततः पिण्डचर- 
शेष तृष्णीं प्राणभक्षं भक्षयति । (नासिकयाऽवघ्राणमाच्रं प्राणमक्ष इत्युच्यते) । ततो यथा- 
पिण्डदानस्थाने पूवे जरुसेचनं छृतं तथा पिण्डोपरि पुनः कियते ““पितः अभ्यङ्क्व› इति 

मन्तेण पितृपिण्डोपरि अभ्यञ्जनं समन्तात् प्राक्षेपति । एवमूहेनेतरयोः पिण्डयोः 

ततः ““ पितः अङ्क्ष्व '” इति मन्त्रेणाज्जने ददाति इतरयो पिण्डयोः पितामहप्रपितामहयो- 
रिति पदयोखूहेन । ८^' एतद्वः पितरो वासः ” इतिमन्वेण वदं ददाति । तच्च 
वसं दश्ञारूपमूणरूपं वा ! पञ्चादाद्रषताया ऊध्व हदयसम्बन्धि रोम वा । “नमो वः पितर 
इषे" इत्यादि यजुषा ““मनोऽन्वाडुवामहे †* इति चतसभिः ऋग्भिः ““परेतनापितरः' इत्यु- 
चा पिण्डान्प्रवाहयति । “अन्ने तमदयाश्चे न स्तोमैः ”” इत्यृचा गाहैपतयमेति । ^“ यदन्तरिक्षं 
पथिवीययुत याम् ** इत्युचा गाहंपल्यमुपतिष्ठते } ^ वीरं मे दत्त पितरः ” इतिमन्त्रेण मध्यमे 

पिण्डं गृहीत्वा “आधत्त पितरो गभम् ° इत्युचा पत्नीं भराञ्चयति । इतरौ पिण्डौ अप्सु अति- 
प्रणीतेऽञ्नो वा प्रक्षिपति । पैतृककमैत्वादेकर आसादितानि पालाणि कर्मससमाक्षौ मङ्गखारथं द्विव- 
त्पा्राण्युस्खजति 1 अन्त्यस्य पावस्यैकस्वे सहायत्वाय द्वितीयं तृणं गृद्धते । दक्षिणाञ्मयतिग्र- 
णयनदिरेतदन्ता विधिः पिण्डपितृयज्ञ इत्युच्यते ” इति श्रौतपदाथनिवैचने ९३--९६. 

1 नि 8 1 

१ क. विगच्छतु ख. ग. गच्छतु. । घ. मा विगमत् मापगच्छत् न माङ्बोगे इत्यङ्भावः | 
२ क. हिरण्यत्रीदिशाल्यादि । 

2 
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रणयुगरुरजःपवितरीकृतमस्मन्माद्दिरं , शाकायानङ्ेरामविगणय्य भवद्विरलुगाहिताः 

वयम्)” इत्येवंरूपाः प्रणिपत्य प्रदक्षिणापू्वं नमसछृत्य विसयेत् | कथं विसजये- 

दित्याह, “वाजे वाजेऽवत वनिनो नो... इत्यनया वा पितुष प्रपितामहादि- 

विच्वेदेवान्तं दभीन्वारम्भण “८ उनतष्ठत पितरः” इति प्रीतः सु्रीतमर्नाः विसजनं 

कुयात् ॥ २४६ ॥ 
(9 9 € _ © _ निवेरिता ् 

यरिमिस्ते संखवाः पूवेमध्यपात्रे निवेदिताः ॥ २४७ ॥ 
+ ९ 9 जं € 

पितुपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्विसजयेत् । 
यस्मिनर््यपात्र प्रव॑म्यदानानन्तरं संखवाः ब्राह्मणहस्तगङिताध्योदकानि नि- 

बरोशेताः स्थापिताः तपितृपात्रं न्युन्जं उन्तानमृष्वैमुखं कत्वा विप्रान्विसजयेत् । 

एतचादीरमन्रजपादू्यै “५ वाजे वाजे...” इत्यतः प्राक् द्रष्टम्यम् ;--कृत्वा विसजे- 

योरिति क्ताप्रत्ययश्रवणात्. | २४७ ॥ 

प्दक्षिणमनुबज्य भुञ्जीत पितृसेवितम् ॥ २४८ ॥ 

ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं बाह्यणेः सह । 
अनन्तरमासीमान्तं ब्राह्मणाननुत्रज्य तैः ^“ गम्यताम् ” इत्यनुज्ञातः ता- 

प्रदक्षिणीकृत्य प्रतिनिदर्चः पितृसेवितं श्राद्ररिष्टमिष्ः सह भुज्जीत । नियम एवायं 

न पास्सिख्या । मंसि तु यथारुचीति «‹ द्विजकाम्यया * इत्यत्रोक्तम् । यस्मिन्दिने 

श्राद्धं तं तत्संबन्धिनीं रात्रि मोक्तभिव्राहमणैः सह कतो ब्रह्मचारी भवेत् । तुशाब्दा- 

तपुनमौजनादिरातोऽपि भवेत् , ^ दन्तधावनताम्बूलं क्लिग्धस्ञानमभोजनम् } रत्यौ- 

षधपरान्नानि श्राद्वत्सप्त वर्जयेत् ॥ पुनभौजनमध्वानं माराध्ययनमैथुनम् । दानं 
प्रतिग्रहो होमं श्राद्धभुक्वष्ट वजयेत् ॥ ›› इति वचनात् ॥ २४८ ॥ 

एवे पार्वेणश्राद्धयु्तेदानी वृद्धिश्राद्रमाह-- 

एवं प्रदक्षिणावरत्को वृद्धो नान्दीमुखान्पितुन् ॥ २४९ ॥ 

१ क. चरणकमरुरजः । ध. चरणकमखयुगरजः । २- - ऋ०. अ. ५२ अ. ४१व. ५; कर. 

८.1 ३ क. ग्रीतः पुती । ४ क. अर्पत्रे । ५ ख. ग. सदुत्तानं । घ. तदुत्तानं, । ६ क. प्रति 
निवृत्य । ७ आ. १७९. | < अप° प्रदक्षिणं कृत्वा । 
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यजेत दधिकरकन्धुमिश्रान्पिण्डान्यवेः क्रियाः । 

द्धो पुत्रजन्मादिनिमित्ते श्रद्धे एवसुक्तेन प्रकारेण पितुन्यजेत पूजयेन् । 
तत्र विदेषमाह -- प्रदाक्निणा्रत्कः इति । प्रदक्षिणा आइत् अनुठानपद्भातियंस्यासौ 
प्रदक्षिणादरत्कः प्रदक्षिणप्रचार इति यावत् । नान्दीसुखानिति पितृणां विशेषणम् 
अतश्वाऽऽवाहनादौ “° नान्दीमुखान्पितृनावाहयिष्ये ' “‹ नान्दीमुखान् पितामहान्"! 

इत्यादिग्रयोगो द्रष्टव्यः | कथं यजतेयाह-दधिककान्धुमेश्रानति । ककंन्धुर्बदरी- 
फलं, द्रा बदरीफटेश्च मिश्रान् पिण्डान्दत्वा,--यजेतेति संबध्यते । तिरसाध्याः सवः 
क्रिया यवैः कतव्याः ] अत्र च ब्राह्मणसेख्या दद्धितैव “° युग्मान्देवे यथाशक्ति "` इत्यत्र | 

प्रदक्षिणादृत्काद्ेपरिगणनमन्येषामपि स्पत्यन्तरोक्तानां विरेषधमौणां प्रददना्म् , 
यथाऽऽदहाश्वटायनः--“ *अथाम्युदयिके युग्मा ब्राह्मणाः अमूला दभाः प्राङ्मुखो 
यज्ञोपवीती स्यत्प्रदाक्षेणमुपचरो यवैस्तिरर्थो गन्धादिदाने ददिः ऋलुदभानासने 
दयात्। यवोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः | प्रतवद्धिः प्रत्तः पुष्टया नान्दमुखान् 
पितृनिमष्टोकान्प्रणयाहिनः स्वाहेतियवावपनम् । विश्वेदेवा इदं वोऽभ्यं नान्दीमुखाः 

पितर इदं वोऽध्यमिति यथाटिङ्गमष्यदानम्। पाणौ होमोऽग्रये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय 

पितृमते स्वाहोति। “मधु वाता ऋताय ते ....* इति त्युचः स्थाने “उपास्मै गायत...” 
इति पञ मधुमतीः श्रावयेत्, अक्ष न मीमदन्ततिषष्ठीम् । आचन्तेषु मुक्ताश्चयान् 

^ “ अथाऽऽभ्युदाथिके नान्दीमुखाः पितर एकैकस्य युग्मा ब्राह्यणा अमूरखदभौः प्रदक्षि 
णसुपचारो यवैस्तिखाथैः प्राङ्मुखो यज्ञोपवीती कुयौदजून्द भांनासनं दक्षिणतो दचादर््य 
पात्राणि भ्राकूसंस्थानि स्युः । यवोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रलवद्धि; प्रत्तः 
पु््यानान्दीसुखानिमंष्छोकान्प्रीणयाहि नः स्वाहेति यवावपनं नान्दीमुखाः पितरः प्रेय 

न्तामिति यथालिङ्ग सक्रदर्न्यं निवेद्य नान्दौञ्ुखाः पितर इदं वोऽव्यमिति प्रत्येकं विगृह्य 

दच्वाऽनुमन्त्रण द्विद्विर्मन्धादि दद्यात् अन्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, समाय पितृमते स्वाहेति 

पाणिषुक्तवद्धोमस्तृेषूषास्मे गायता नर इति पञ्मघुमतीरक्षन्नमीमदन्तेति श्राव्येदनाचान्तेषु 
अुक्ताशयानुपङिष्य आरागग्रान्दभौनास्तीय षद्।ज्यमिश्रेण जुक्तशेषेणकस्य दौ द्रौ पिण्डान्द. 

दयात् । पूर्वेण मन्त्रेण नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः स्वषदेति वा यथालिङ्गमन्यदुदकेनानुमन्वणादी- 

च्छास्ति नेहपिण्ड इत्यन्ये! सर्पिषि दध्यानयति एवमे तस्एषदाज्यमाह सम्पन्नमितिविस्जेव् ॥* 

इति (आश्वारयनगृद्यपरिशिष्टे २. १९.) । 
ततान मुमि सता गि == शिति किन ममोन धनिनििननतमनेतो का 

१ आ. २२७. ¡ २ क. प्रत्तपुष्टवा | ग. पृक्तः पुण्या ! घ. प्रत्तः पुष्ट्या । 
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गामयेनोपल्प्य प्राचीनाग्रान्दर्मान्सस्ती्य तेषु प्रषदाञ्यमिश्रेण भुक्तरोषेणेकेकस्य दरौ दौ 
पिण्डौ दयात्..." इत्यादि । यद्यपि पितुन्यजतेति सामान्येनोक्तम् , तथाऽपि श्राद्धत्रयं 
अमश्च स्पृत्यन्तरादवगन्तन्यः, यथाऽऽह शातातपः--““ मातुः श्राद्धं तु प्रवं स्या- 

पितृणां तदनन्तरम् । ततो मतामहानां च बद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम् ॥'* इति ॥२४९॥ 

एकोदिषटं देवहीनमेकार््यैकपवित्रकम् ॥ २५० ॥ 

आवाहनाभ्ोकरणरहितं ह्यपसव्यवत् । 
#^एकोदिष्टम् एक उदिषटो यस्मिन् श्रद्धे तदेकोदिष्टमिति कमनामधेयम् | 

८‹ हषं प्रवेवदाचेरत् ”` इत्युपसंहारात् पवेणसकटधरमप्राप्तो विरषोऽभिधीयते 
--देवरहितं वैश्वदवरहितम् एकार्व्यपात्रमेकदभेपवित्रकं च आवाहनाभ्नौकरणहोमेन 
च रहितम् | अपसन्यवत् प्राचीनावीतन्रहमसूत्रवत् । अनेनानन्तर्योकोक्ताम्युदयिके 
यज्ञोपारवीतित्वं सूचयति ॥ २५० ॥ 

क च- 

उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विपविसज॑ने ॥ २५१ ॥ 

अभिरम्यतामिति बदेद्ूयुस्तेऽभिरताः स्म ह । 

यदुक्तं ““ खस्ति वाच्यं ततः कुयोदक्ष्योदकमेव च ।“” इति ततराक्षय्यस्थाने 
उपतिष्ठतामिति वदेत् । विप्रविसजने कतग्ये “* वाजे वाजे .... ` इति जपानन्तरं 
दभान्वारम्भेण “ अभमिरम्यताम् '› इति ब्रूयात्। ते च "अभिरताः स्मः” इति नूयुः, 

हेति प्ररिद्धौ, रेष प्रववादिति यावत् | एतच्च मध्याहे कत॑व्यम् , यथाऽऽह दे. 

# एकोदिषटमुक्तं तच्च न्निविधम्-- नवे, भिर, पुराणं च । तत्रैकादशहान्तं नवम् । 
तदृ्व॑मासंवस्सरात् मिश्रम् । तत उत्तरं॑पुराणम् । नवमिश्रादिविषया अपरा प्रपञ्चिताः 
६२९ तसे पृष्टे द्रष्टव्याः । 

रमिः 
ननः 

१ ख. देव । २ क. तपसव्यवत्। ३ आ. २५४. । ४ क. विधीयते । ५ ख. विश्वेदेव । 
६ ख, घ. अनेनानन्तसेक्ता । ७ आ. २४३. }. < ख. ग, घ. प्रसिद्धम् । 
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बठः---““प्रवौहे दैविकं कमं अपारा तु पैतृकम् । एकोदिष्ट तु मध्ये प्रातवर- 
द्विनिमित्तकम् ॥' इति । “ मुञ्जीत पितुसेवितम्। '” इति एकोदिष्टविरोषे निषेधो 
दस्यते । “नवश्रद्धेषु यच्छिष्टं गृहे पुषितं च यत् । दम्पत्यर्ुक्तशिष्टं च न मुज्ीत 
कदाचन|| इति । नवश्राद्धं तु दरतम्--“^प्रथमेऽङि तृतीये ऽहि पञ्जमे सप्तमे तथा । 
नवमेकादो चैव तन्नवश्राद्धमुच्यते | ॥ २५१ ॥ 

सपि्डाकरणमाह-- 

गन्धोदकतिखयक्तं कुयौत्पात्रचुष्टयम् ॥ २५२ ॥ 
अघ्याथं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् । 
ये समाना इति दाभ्यां रोषं पूर्ववदाचरेत् ॥ २५३ ॥ 
एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिष्टं सरिया अपि ^ | 

गन्धोदकतिचेदयक्तं पात्रचतुष्टयम् अर्ष्यसिद्धवर्थं पूराक्तविधिना कुयात् । 
तिञेयुक्तं पात्रचतुष्टयं वदता पितृवर्गे चत्वारो ब्राह्मणा दर्दिताः । वैखदेवे द्रौ धि- 
तवेव । तत्र प्रेतपात्रोदकं किञ्चिदवदषं त्रिधा विभज्य पितृपात्रेषु सेचयेत् | “९ ये 

समानाः समनस..." इति द्वाभ्यां मन्त्राभ्याम् । शेषं विश्वेदेवावाहनादिविस्जनान्तं 
पूववत् पावेणवदाचरेत् । प्रेताष्येपात्रावशिष्टोदकेन प्रेतस्थानब्राह्मणहस्तेऽर्यं॑दत््वा 
रोषमेकोदिष्टवत्समापयेत् । पिच्यषु त्रिषु पावेणवेदेव ! एतत्सपिण्डीकरणमनन्तयोक्त- 
मेकोदिष्टं च ततः प्रागुक्तं चया अपि मातुरपि कतन्यम् } एवं वदता पार्वणे मा- 

तुराद्धं प्रथक्रतेन्यमित्युक्तं भवति | 

अत्र प्रेतरान्दं पितुः प्रपितामहविषयं केैद्रणयन्ति, तस्य त्रिष्वन्तमौवेन 

# गन्धेश्वन्दनादिभिर्दकेन तिङश्च युक्तं पात्रचतुष्टयं प्रेतादिभ्योऽ््यं दातुं कुयौव् । 

तत्र प्रेताया््यं द्त्वा तत्पात्रस्थ जरं पितामहादिपात्रषु चिषु “ये समानाः? इति द्वाम्यामनुष- 
ञ्भ्यां, ्रजापतिदृशाभ्यां यथाक्रमं पितृजीवदेवताभ्यां प्रासिचेत् । शेषं तु कमै बाह्यष्यनिमन्त्र 
णादि पार्येणवदाचरेत् । एतदुक्तमकारं पितामहादिदैवत्यं पार्वणं, प्रेतदेवत्ये चेकोदिष्टं 
श्राद्धं सपिण्डीकरणसंज्तकं वेदितव्यं 1श्चिया अपि चेतत्कार्यम् । न पुनः पुरुषस्यैव ! ?› इति 
अपण ५२८. 

१ आ. २५४. र ख. सिन्चयेत् ¦ 
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सपिण्डीकरणोत्तरकाठं पिण्डदानादिनिवत्युपपत्तेः। समनन्तरमृतस्य तुत्तरत पिण्डो- 
दकदानान्त्तेरन्तभावो न युक्तः । अत एवाऽऽह यमः,--“ यः सपिण्डीक्ृतं 

प्रेतं प्रथक्पिण्डे नियोजयेत् । विधिघ्तस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥ ? 
इति । प्रकर्षेण इतः गतं; प्रेत इति चतुर्थेऽपि प्रेतरब्दोपपत्तेः । प्रेतेभ्य- 

एव निप्रणीयात् "' इति च प्रयोगदरेनात् । अपि च “सपिण्डीकरणं श्राद्धं देव- 
प्रच नियोजयेत् } पितृनेवारधेत्तत्र पुनः परेतं न निर्दिदोत् ॥' इति सपिण्डीकरणोत्तर- 
काट प्रेतस्य श्राद्धादिप्रतिषेधो दस्यते । स चानन्तरपृतस्य न संभवति, अमावा- 

स्यादौ श्राद्धादिविधानात् “ सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेतै ]'” इलेतदपि वचनं 
चतुधस्य त्रिष्वन्तमाव एव घटते, चतुथेस्य पिण्डत्रयन्यापितवं पञ्चमस्य पिण्डद्रय- 

ग्यापित्वं षष्टस्यैकपिण्डन्यापित्वं सक्तमे निढत्तिरिति, पितृपत्रष्वियेतदपि पितमुस्य- 
त्ादस्मिनेव पश्च घटते नान्यथा, पि्तामहप्रसुखत्वात् । तस्मात्पितुपावेषु तव्मेतपात्रं 

परसेचयेदिति पितुः प्रपितामहपात्रं पित्रादिपात्रेषु सेचयदिति । तदयुक्तम् । न द्यत्र 
पिण्डसंयोजनसुत्तरत्र पिण्डदानादिनिवत्तिप्रयोजनकम् , अपि तु पितुः प्रेतत्वनिब्रू- 
त्या पितृत्वप्राष्यथेम् । प्रेतत्वं च श्षुततृष्णोपजनितायन्तदुःखानुभवावस्था, यथाऽऽह 
मकेण्डयः--“प्रेतटोके तु वसतिद्रेणां वधै प्रकीतिता । कषुचतष्णे प्रयहे तत्र भवे- 
तां भृगुनन्दन ॥'१ इति । पितृलप्राततिश्च वस्वादि श्राद्धदेव तासंबन्धः | प्रक्तनेकोदिटसदि- 
तेन सपिण्डीकरणेन प्रेतवनिढत्या पितृत्वं प्राभरोतीयवगम्यते,--“'्यस्यतानि न द्- 
तानि प्रेतश्राद्धानि षोडडा। प्रततं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धरातैरपि ॥ तथा “न्चतु- 

र निवैपोविण्डानूर्व तेषु समापयेत्] ततः प्रभृति वै प्रेतः पिवसामान्यमद्ुते !।)› इत्या- 
दिवचनात् । “यः सपिण्डीछृते प्रेतम् ?› इत्यनेनापि प्रथगेकोदिष्टधिधानेन पिण्डदा- 
ननिषेधात्पावणाषिधानेन सह पिण्डदानमवगम्यते । एतच सांवत्सरिकपाक्षिकरैको- 
दिष्टवेधनियोपपायते । यदपि “पुनः प्रेतं न निर्दरोत् "” इति तदपि प्रतराब्दं नो- 
च्चारयेत् › अपि तु पितृशचब्दमेवेत्येवमथम् | न च प्रकषैगमनातततरैव प्रेतराब्दः यतो 
विरिष्टदुःखानुभवावस्था प्रेतराब्देन रूढ्याऽभि्धीयत इत्युक्तम् । योऽपि प्रमीतमन्न 

१ क. दानाबुपपत्तेरन्त । २ ख. ग. घ. पुस्तकेषु गतः इति नास्ति । ३ मठः--५. ६०५ 
४ ख. प्रपितामहम । ग. पितृपितामहप° । ५ ख. प्रयोजनं । ६ क योजकमपि तु प्रेतत्व । 
७ क. प्रतरोकेषु वसति । ८ क. षोडश । पिशाचलवं रथेरं । ९ ध. समानयेत् । क. ख. समाव- 
सेत् । १० क- विधानेननापादयते । ख. विधानायापपायते । घ. विधनेनापपदते । 
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प्रतरब्दप्रयोगः सोऽपि भूतप्रवगत्या (“सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते।)" हति 
प्रथमस्य पिण्डस्य चतुथेन्यापित्वात् द्वितीयस्य पचमन्यापित्वात् तृतीयस्य षष्न्या 
पात् सप्तमे विनिवतंत इत्येवमपि घटते । अपि च निवाप्यपिण्डान्वयेन न सा- 
पिण्डवम्--अन्यापकलात् , अपि व्वेकरार्खरावयवान्वयेनेत्यक्तम् । पितुशब्दश्च प्रेतत्व- 
निष््या श्राद्वदेवताभूयङ्घतेष् वतत इति पितृपत्रेष्वियविसद्धम् । तस्मादनन्तरमू- 

तपात्रोदकस्य तपििण्डस्य च पितृपत्रेषु तपिण्डेषु च संसजनमिति सितम् ॥ आ- 
चायैस्तु परमतमेवोपन्यस्तघान् ॥ 

एतच्च पितुःसपिण्डीकरण पितामहादिषु त्रिषु प्रमीतेषु वेदितव्यम् । 
पितरि प्रेते पितामहे प्रपितामहे वा जीवति सपिण्डकिरणं नास्येव;--“* ग्युत्रमा- 

च प्रमीतानां नैव कायौ सपिण्डता | ” इति वचनात् । यत्त॒ मनुवचनं--““ पिता- 

यस्य तु वृत्तः स्यालीवेचापि पितामहः । पितुः स नाम संकीये कौतयेस्रपिता- 

महम् | "इति, तदपि श््दप्रयोगनियमाय न पिण्डद्वयदानाथेम् । कथम् १--धरिय- 
मणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवेपेत्। ” % पिता यस्य तु वृत्तः स्यालीवेचापि पिता- 
महः।” सोऽपि पूर्वेषामेव निषेपेदित्यन्वयः । पक्षद्वयेऽपि कथं निवेपेदि्ाह---“° पि- 
तुः स नाम संकीत्य॑कीतेयेतपरपितामहम् । ** इत्यायन्तम्रहणेन सवेत पितृभ्यः, 
पितामहेभ्यः, प्रपितामहेम्य इत्येवं प्रयोगः; न पुनः कदाचिदपि पितामहस्य प्रपि- 

तामहस्य वाऽऽदित्वे वुद्धप्रपितमहस्य तितुवोऽन्तत्वम् | अतश्च पित्रादिरब्दानां 
सेबन्धवैचनत्वात् ¢‹ प्रियमाणे पितरि पितुः पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य 

इति, पितामहे ध्रियमाणे पितामहस्य पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेम्य इति । 

अतः पिण्डपितयज्ञे “४ शुन्धन्तां पितरः ” इत्यादिमन्त्राणामूहो न भविष्यति । 

यदपि विष्णुवचनं ¢ यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पितृपिण्डं निघाय पितामहात्पराभ्यां 

द्ाभ्यां दयात् '' इति, तस्यायमथैः--पितामहे धरियमाणे प्रेते च पितरि पितुरेक 

पिण्ड्मेकोदष्टविधानेन निधाय पितुय॑ः पितामहस्तत्पराम्यां द्यम्यां दयात् । पिता- 

महस्वात्मनः प्रपितामहः संप्रदानभूतः स्थित एवेति । प्रपितामहाय ततः पराभ्यां 

दाभ्यं च दयादिति । रैब्दप्रयोगनियमस्तु पूर्वोक्त एव | 

१ ख. ग. श्राद्धदेवतावयपुपगतषु । २ घ. रुद्धम्। अनन्तराचार्थेण पूवेपक्षद्ारेण परमतं दथि- 

तापिलय्थः । मृतपातरोदकस्य । २ घ. स्य च तत्पत्रेषु तप्षिण्डेषु च संवजेनमिति। ४ ख. तद्पि- 

पितुशब्दप्रयोग । ५ ख. सम्बन्धिवचन । ९ ख. न भवति । ७ घ. दयादिति । यदा राब्दप्रयोग | 

[1 
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एवं गोत्राह्मणादिहतस्यापि सपिण्डीकरणाभावो वेदितव्यः, यथाऽऽह का- 

त्यायनः--““ ब्राह्मणादिहते ताति पातिते संगवजिते । व्युत्तमाच मृते देयं येभ्य 
एव ददात्यसौ ॥ ?' इति गोब्राह्मणहतस्य पितुः सपिण्डीर्करणसं मवे तमुष्व्य पिता- 
महादिम्यः पावैणविधानमनुपपनमिति सपिण्डीकरणामावोऽवगभ्यते । शरत्यन्तरेऽपि 
^“ ये नराः संततिच्छिना नास्ति तेषां सपिण्डता । न चैतैः सह कतेव्यान्येको- 

दिष्टानि षोड" इति ॥ मातुः सपिण्डनादौ गोते विप्रतिपत्तिः भतेगोत्रेण पितृ- 
गोत्रेण वा दातव्यमिति--उभयत्र वचनददोनान्--““ स्वगोत्राद्स्यते नारी विवा- 

हात्सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण कतन्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया ॥ ” इत्यादिभतेगो- 
त्रविषयं वचनं, “* पितृगोत्रं समुत्सृज्य न कुयोद्रतेगोत्रतः । जन्मन्येव विपत्तौ च 

नारीणां पैतृकं कुम् ॥* इत्यादिपितुगोवविषयम्। एवं विप्रतिपत्तावासुरादिविवादेषु 
पुलरिकाकरणे च पितृगोत्रमेव--तत्र तत्र विरोषवचनात् दानस्यानेवततेश्च, ब्राह्मा- 

दिविवाहैषु त्रीहियववन् ब्रहद्रथन्तरसामवत् विकद्प एव । तत्र च “येनास्य पितरो 
याता येन याताः पितामहाः | तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन दुष्यति ॥** ईति 
वचनात् वेरीपरम्परायातसमाचारेण व्यवस्था | एवंविधविषयन्यातिरेकेणास्य वचन- 
स्य विषयान्तराभावात् | यत्र पुनः रा्लतो न व्यवस्था, नाप्याचारतस्तत्र ““आत्मनस्तु- 
षटिरेव वा” इाति वचनादात्मनस्तुष्टिरेव व्यवस्थापिका---यथा ^“ गमाष्टमेऽ्टमे वन्दे ” 

इति । मातः सपिण्डीकरणेऽपि विरद्धानीव वाक्यानि द्यन्ते, तत्र पितामद्यादिमिः 

सद्धं सपिण्डीकरणं स्पृतम्] तथा भेत्रौऽपि मायोर्थाः खमात्रादिभेः सह सपिण्डीकरणं 
कतन्यामति पैनसिराह --"“अपुत्रायां रतायां तु पतिः कु्यात्सपिण्डताम् । श्च- 
सादिभिः सहेवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्|| इति । पत्या सह सपिण्डीकरणं यम 
आह--““पद्या चेकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं च्ियाः । सा मृताऽपि हि तेनैक्यं 
गता मन्त्राहुतित्रतै।।:!” इति| उडनसा तु मातामहेन सह सपिण्डीकरणमुक्तं ५ पि- 
तुः पितामहे यदत् पूर्णे संवत्सरे सुतैः। मातुमोतामहे तद्रदेषां कायौ सपिण्डता ]" 
तथा ^“ पिता पितामहे योज्यः पूर्ण संवत्सरे सुतैः! माता मातामहे तद्रदिवयाह मग- 

१ करणासं। २ ग. विधानमुपपन्नम्। ३ क. सपिण्डीकरणाभावो न गम्यते } ४ क. घ. स्परल्- 

न्तर इत्यारम्भ पोडरेतीत्यन्तं नास्ति । ५ ख. ध. पिण्डदानादौ । ६ ख. घ. वंदापरंपरया तत्समा- 
चर णेन । ७ आ. १४.। ८ कृ. तथाऽपि भत्र मार्यीयाः । ९ क. तद्वदेष कायसपिण्डता । 
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वान् रिवः |” द्यंव्विघेषु वचनेषु सत्सु अपुत्रायां भायीयां प्रमीतीयां भतौ ख- 
मत्रेव सापिण्डये कुयोत् । अन्वारोहण तु पुत्रः स्वपितरैव मातुः सापिण्डये कुयौन् | 
आसुरादिविवाहोत्पनः पुलिकासुतश्च मातामहेनैव) ब्राह्मादिविवाहोत्पनः पित्रा मातामहेन 

पितामह्या वा विकल्पेन कुयात् । अत्रापि यदि नियतो वंदासमाचारस्तदानीं तथैव 

कुयात् । वंशसमाचरोऽप्यनियतश्ेत्तदा “आत्मनस्तु च” इति यथारचि कुयीत्। 
तत्र च येन केनापि मातुः सापिण्डयेऽपि । यत्रान्वष्टकादिषु मातृश्राद्धं प्रधग्बिहितम् 

८‹ अन्वष्टकासु बद्धौ च गयायां च क्षयेऽहनि । मातुः श्राद्धं प्रथक्कुयोदन्यत पति- 
ना सह | ” इति तत्र पितामद्यादिभियेव पवेणश्राद्धं कतेव्यम्। अन्यत्र पतिना सहेति 

पतिसापिण्डये तदंशामागितरात् !{ मातामहसापिण्ब्ये तु तदंशाभागित्वात्तेनैव सह, 
यथाऽऽह शातातपः--^“ एकमूतित्वमायाति सपिण्डीकरणे कते । पती पतिपि- 

तृणां त॒ तस्मादशेषु भागिनी ॥* इति । एवं सति मातामहेन मातुः सापिण्ड्ये 

मातामह्द्धं पितृश्राद्ववनित्यमेव । पत्या पितामह्या वा मातुः सापिण्डये मातामहश्राद्धं 

न नित्यम् | कृते अभ्युदयः अङ्कते न प्रत्यवाय इति निणयः | २५३ २५३ ॥ 

"अवोक्सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्वेत् ॥ २५४ ॥ 

तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं ददयात्सर्वेत्सरं दिजे । 

सवत्सरादवाक्सपिण्डीकरणं यस्य कृतं तस्य तदुदेशेन प्रतिदिवसं प्रति- 

मासं वा यावत्संवत्सरं शक्तयनुसारेणानमुदकुम्भसहितं ब्राह्मणाय ददात् । अवाक्सं- 

वत्सरादिति वदता सपिण्डीकरणं संवत्सरे परणं प्रागबेति दारितम्, यथाऽऽहाश्च- 
छीयनः--* अथ सपिण्डीकरणं संवत्सरान्ते द्वादशाहे वा” इति । काल्यायनोऽ- 
स नान०००५५० 

* ८५ संवत्छरादवीगिति संबन्धः । वधमिव्यस्यन्तसयोगे द्वितीया । यस्यापि प्रेतस्य 
सवद्रपूरवैः पश्मेव द्वादंशाहादौ सपिण्डीकरणं भवेत् ; तस्यापि संवत्सरं यावत्. सोदङ्- 

म्भमन्नं द्विज दद्यात् । तस्येति षष्ठी चतुथ्यैर्थे । हिजन्भने इति चतुर्थी सम्यक्संप्रदानाथौ । 

दद्यारपं बर्सः द्विज इति पडे सप्तमी यथाथौ 1 श्राद्धे ब्राह्यणस्याह व नीयाथेस्वात् । संवस्स- 

रमिति चाव्यन्तसंयोगे द्वितीया । अतः संवत्सरं यावस््रत्यहमन्न देयम् ।` इति अप० ५४२. 

१ ख. घ. स्येवे विविधेषु । २ ग. मृतायाम् } ३क. मृते ।! ४ अप० ददाद्षै- 
द्विजन्मने | .---१¶, ड. ९१. 

22 
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प्याह---“'ततः संवत्सरे पूर्णे सपिण्डीकरणं त्रिपक्षे वा यदहवां इृद्विरापयते तदा] ” 

इति द्रादशाहे विपक्षे बद्धिप्राप्तौ संवत्सरे वेति चत्वारः पक्षा दिताः । तत्र द्राद- 

दाहे पितुः सपिण्डीकरणं साभिकेन कायम् । सपिण्डीकरणं विना पिण्डपितृयज्ञा- 
सिद्धेः.--““ साभरिकस्तु यदा कती प्रेतो वाऽ्यग्निमान् भवेत् } द्वादशाहे तदा कार्य 

सपिण्डीकरणं पितः] इति वचनात् । निरभरिकस्तु त्रिपक्षे बरद्धिम्नौ संवत्सरे वा 

कुयात्] यदा प्राक्संवत्सरात्सपिण्डीकरणं, तदा षोडरा श्राद्धानि कृत्वा सपिण्डीकरणे का- 

थम् , उत सपिण्डीकरणं कृत्वा खस्वकारे तानि करतेग्यानि इति संदायः । उमथत्रापि 

वचनदर्यनात्--“श्रद्रानि षोडशा द्वा नैवं कुयौत्सपिण्डतताम् । श्राद्धानि षोडरा- 

पाय विदधीत सपिण्डताम् ॥' इति । षोडराश्राद्धानि च--“* द्राददाहे त्रिपक्षे च 

षण्मासे मासि चाब्दिके | श्राद्धानि षोडरोतानि संस्मृतानि मनीषिभिः ॥ इति दर्द 

तानि । तथा “ यस्यापि वत्सरादवौक्सपिण्डीकरणं भवेत् । मासिके चोदकुम्भं च 

देयं तस्यापि वत्सरम् ॥ ” इति । तत्र सपिण्डीकरण कत्वा स्वकारु एव॒ तानि 

कर्तव्यानीति प्रथमः कट्प-अप्राप्तकार्त्ेन प्रागनधिकारात् । यदपि वचनं “‹ पोडङा 
श्राद्धानि कलैव सपिण्डीकरण संवत्सरत्प्रागपि कतेव्यम् '" इति सोऽयमापत्कद्पः । 

यदा त्वापत्कस्पखेन प्राक्सपिण्डीकरणात् प्रेतश्राद्धाने करोति, तदेकोदिष्टेधानेन 
कुयीत् । यदा तु मुख्यकस्पेन स्वका एव करोति तदाब्दिकं श्राद्धं यो यथा 
करोति पार्वणमेकोष्ष्टं वा तथा मासिकानि कुयौत् ,--“*सपिण्डीकरणादवाक्कुवेञ्छा- 

द्धानि षोडदा । एकोिष्टविधानेन कुयोत्सवाणे तानि तु ॥ सपिण्डीकरणादध्वं 

यदा कुयोत्तदा पुनः । प्रत्यब्दं यो यथा कुयोत्तथा कुयोत्स तान्यपि ||” इति स्मरणात्॥ 

एतच्च प्रेतश्राद्रसहितं सपिण्डीकरणं संविभक्तधनेषु बह्षु॒ भ्रातृषु सत्स्- 
प्यकेनैव कतेनारं न सर्वैः कर्तव्यम् ,--““नवश्राद्धं सपिण्डव्वश्राद्ान्यापि च षोड- 

द ] एकेनैव तु कायोणि संविभक्तधनेष्वपि ||» इति मनुस्मरणात् । इदं च प्रेतश्रा- 
द्रसहितं सपिण्डीकरणम् । असन्यासिनां पुत््रादिभिनियमेन कर्तव्यम् , प्रेतत्वाविमो- 
क्षाथेतवात् । संन्यासिनां तु न कतंग्यम् , यथाँऽऽहोराना--““एकोदिष्टं न कुर्वीत 

१ ख. ग. करणं भवेत् । त्रिपक्षे वा यदा चार्वाग्बृद्धिरापद्यते तदति । २ उभयथा व । ३.-- 

३. १९.। २ क. शा दत्वा न तु कुर्या । ४ क. यीर्मापण्डनम् । श्राद्रा । ५ यथाऽहशडखः-- 
« एकोिदं न कुर्वीत । 
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यतीनां चैव सवदा । अहन्येकादशे प्रतते पार्वणं तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न 

कतेग्यं सुतादेभेः | व्रिदण्डग्रहणदेव पेतत्व नैव जायते ॥ ” इति। 
= श्ण पुत्नासनिधाने येन सगोत्रादिना दाहसंस्कारः कतस्तेनेवाऽऽददाहात्मेतकम 

कर्तव्यम् ,--““ असगोत्रः सगोत्रो वा यदि ची यदि वै पुमान् । प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स 
दराह समापयेत् |“ इति स्मरणात् । शद्राणामप्येतत्कतैन्यममन््कं द्वादशे ऽदि “एवं 

सपिण्डीकरणं मन्त्रवज्य॑शुद्राणां द्रादरोऽदि !" इति विष्णुस्मरणात् । सपिण्डी- 
करणादुर्ध्व॒॑सांवत्सरिकपा्वणादीनि पुत्ते्णं नियमेनैव का्यीणि अन्येषामनियतानि 

|| २५५४ || 

एकोद्टक्ारानाह-- 

मृतेऽहनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् ॥ २५५ ॥ 

प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशोऽहनि । 

मृतेऽहानि प्रतिमासं संवत्सरं यावदेकोदिष्ट कार्यम् । सपिण्डीकरणादू्व 

परतिसवत्सस्मेवम् एकोदिष्ट कतेभ्यम् । आदं सर्वेकोदिष्टप्रकतिभूतमेकोदिष्टमेकादरोऽ 
हनि ॥ 

मृतदिवसापरिक्ाने तच्छ्वणदिविसे अमावास्यायां वा कायैम् ,--““ अपरिकी- 

ते मृतेऽहनि अमावास्यायां श्रवणदिवसे वा। "दति स्मरणात् । अभा्वीश्यायामिति गमन- 

मासंसंबन्धिन्यमावा्यायाम् ,-“ प्रवासदिवसे देयं तन्मासेन्दुक्षयेऽपि वा ।* इति स्म- 

रणात् । गृतेऽहनीप्यत्राहितप्रेविरेषो जात्कर्ण्यनोक्तः--1 ऊध्वं त्रिपक्षादयच्छादधं 

भृतेऽहन्येव तद्भवेत्] अघस्तु काययेदाहादादितानदविजन्मनः ॥” इति। तत्र त्रिपक्षाद्- 

बग्यिल्ेतकमै तदाहदिवस्तादारभ्याऽऽहिताम्नेः कार्थ, त्रिपक्चादूष्वं यच्छराद्रं तन्मरणदि- 

वस एवेत्यर्थः । अनाहितमेस्त॒ सवै गृताह एव । “ आयमेकादरोऽहनि'” इत्या- 

सौ-चोपलक्षणमिति केचित् ,--“* शुचिना कमे कतेव्यम् ” इति शुद्धएङ्गत्वात् , 
मकल 

१ शव. ग. आदुशाहन्ते तलेतकम । २ ख. घ. सगोत्रो वा स्री दद्यायदि.। ३ ख. घ. 

पुत्रस्य नियमेनेव । ४ रव, € काल्माह । ५ ख. टमेव । 
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४८ अथाऽऽशौचापमैमे....“ इति सामान्येनोरपैक्रम्यैकोदिषस्य विष्णुना विदितत्वाच । 

तदयुक्तम् ,--““ एकादरोऽहि यच्छ्राद्धं तत्सामान्यमुदाहतम् । चतुणोमपि बणोनां 

सूतकं तु प्रथकूयथक् ॥*” इति पैटीनसिस्मरणविरोधात् , “† आदय श्राद्धमद्यद्धोऽ- 

पि कु्यीदेकादशोऽहानि । करवस्तात्काछ्की छद्धिरज्द्धः पुनव सः ॥` इति शभ 

वचननिरोधाच  सामान्योपक्रमं विष्णुवचनं दशादहादौचविषयमपि घटते । “'प्रातेसं- 

वत्सरं चैवम्? इति प्रतिसंवत्सरं मृतेऽहनि एकोदिष्टमुपदिषटं योगीश्वरेण । तथा च 

स्मृत्यन्तरम्.“ वषे वधे तु कक्षव्या मातापित्रोस्त॒ सक्किया । अदैवं भोज 

यच्छ्राद्धं पिण्डमेकं च निवपेत् ॥ ” इति । यमोऽप्याद--! सपिण्डीकरणादूष्व 

वरतिसवत्रं सुतैः। मातापित्रोः प्रृथक्रायेमेकोदिष्टं मृतेऽहनि ॥ ` इति । व्यासस्तु 

पार्षणं प्रतिषेधयति--““ एकोदि्ट परित्यज्य पणं कुरते नेरः । अकृतं तद्ि- 

जानीयाद्भवेच पितृघातकः ॥*' इति । जमदभनिस्तु पावेणमाह-* आपाद्य च 

त्षपिण्डत्वमौरसो विधिवत्सुतः । कुर्वीत दराबच्छद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥ "” 

इति । रातातपोऽप्याह--** सपिण्डीकरणे छ्ृत्वा ऊुयौत्पावेणवत्सदा । प्रतिसवस्सरं 

बिद्रद्छिगख्योदितो विधिः ॥ ' इति । 

एवं धचनविप्रतिपत्तौ दाक्षिणात्या वे व्यवस्थामाहृः--“' जौरसकषत्रजाभ्यां 

मातापित्रोः क्षयि पार्मणमेव कर्तव्यं, दत्तकादिभिरेकोदिष्टम् ” इति, जातृकण्यं- 

वचनात्“ प्रत्यब्दं पार्मणेनैव विधिना क्ेत्रजौरसो । कुयोतामितरे दुुरेकोदिष्टं 

सुता दश॥“ इति ॥ तदसत् । न छत्र क्षयाहवचनमस्ति, अपि तु प्रत्यन्दमिति । 

सन्ति च क्षयाहव्यतिर््तानि प्रतयब्दश्राद्धानि भक्षय्यतृतीयामाघीवेाखप्रमृतिषु । 
अतो न क्षयाहावेषयपार्वणैकोदिष्टन्यवस्थापनयाऽरम् । 

यत्तु पराशरवचनं “ पितुर्मतस्य देवतवमौरसस्य त्रिपौरुषम्। सवत्रानेकगे- 

जआणामेकस्यैव मृतेऽहनि ॥”' इति, तदपि न व्यवस्थापकं › यस्मादयमथैः--देवत्व 

गतस्य सपिरण्ङ़तस्य पितः समैत्ररसेन तरिपौरषं पार्वणे कायैम्, अनेकगोत्राणां 

भिन्नमोत्राणां मातुखार्दीनां क्षयेऽहनि यच्छाद्धं तदेकस्येवेकोदिषटमेवेति । कि च स- 

१ वि.--२१, १. । २ ख. सामन्येन सर्वेषां वणानायुपक्रम्य । ३ क. विष्ण्वभिहितत्वा । 

४ ख. प्रतिसंवत्सरं सुतः । मातापित्रोः पृथक्कुयोदेकोदिष्टं ! ५ क. कुर्ते तुयः] अ। £ क. आ- 

पाद्य सहूपिण्डतं | 
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पिण्डीकरणादृध्व॑मप्येकोदिष्टमेव कर्ैव्यभौरसेनापीवयुक्तं॒पैटीनसिना--** एको 
हि कर्तव्यमौरसेनं मृतेऽहनि । सपिण्डीकरणादृध्वै मातापित्रोनं पावेणम् ॥ ` इति ॥ 

उर्दाच्याः पुनरेवं ्यवस्थापयन्ति--““अमावास्यायां माद्रपदकृष्णपक्षे त्वामू- 

ताहे पावैणम् } अन्यत्र मृताहे एकोदिष्टमेव '' इति+ः--““अमावास्या क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽ- 
नैक (~ = थवा यदिः। पार्वणे तत्र कर्तव्यं नैकोदिष्टं कदाचन ॥ ” इति स्मरणात् ॥ तदपि 

नाद्धियन्ते ब्ृद्धा-अनिश्वितमूछेननेन वचनेन निश्चितमूटानां बहूनां क्षया- 

हमात्रपावैणविषयाणां वचनानाममावास्यप्रेतपक्षमृताहविषयत्वेनातिसकोचस्यायुक्त- 
त्वात् सामान्यवचनानर्थक्याच्च । तत्र हि सामान्यवचनस्य विरोषवचनेनोपसंहारः, 

यत्र सामान्यविशेषसंम्बन्धज्ञानेन वचनद्रयमथवत् । यथा ““ सप्तदरसािषेनीरनुत्रू 
[वक्व १) 

यात् ° इत्यनारम्याघीतस्य विक्वातिमात्रविषयस्य सप्तदशवाक्यस्य सामिषेनीरक्षणद्वा- 
0 

रा स्बन्धेनाथवतः पित्रविन्दादिमकरणपत्तिन साप्तदस्यवाक्येन मित्रविन्दाद्याधिकारा- 

्रसम्बन्धवोधनार्थवता मित्रविन्दादिप्रकरणम् उपसहारः । इह तु द्वयोमताहमात्रविषय- 
त्वानाथेवत्तेति । अतोऽत्र पक्षिकैकोष््टिनिवृत्तिफक्कतया पावेणानियमविधानं 
युक्तम्, न चेकोदिष्टवचनानां मातापितक्षयाहविषयत्वेन पवेणवचनानां च तदन्यक्षया- 

हविषयवेन व्यवस्था युक्ता, उमयत्रापि मातापितृसुतग्रहणस्य वियमानवात्च् -- 

‹“सपिण्डकरणादूध्वं॑प्रतिसंवत्सरं सुतैः । मातापित्रोः परथक्तायमेकोदिषटं मू- 

तेऽदहनि ॥"” इति, तथा "“आपाद्य सहपिण्डत्वमोरसो विधिवत्सुतः । कुर्वीत दराव- 

च्छाद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥ ` इति । 

यदपि वैश्िदुच्यते--““मातापित्रोः क्षयाहे साभ्निः पार्वणं कुयानिरभिरेको- 

दिष्टम् "` इति,--“ वर्षे वर्षे सुतः कुयात्पावणं योऽभ्निमान् द्विजः । पित्रोरनग्निमान्धीर 

एकोषष्ठं मृतेऽहनि ।'' इति सुमन्तुस्मरणात्॥ तदपि सत्प्रतिपक्षत्वादुपेक्षणीयम्-- 
“'बरहररयस्तुये विप्रा ये चेकाग्नय एव च । तेषां सपिण्डनादुध्वेमेकोदि्टं न पावेणम् ॥ ” 

इतिस्मरणात् । 

तततैवं निणयः,--संन्याैनां क्षयाहे सुतेन पाबेणमेव कतंव्यम्,-- 

१ क, रतेनशषयेऽहनि । २ ख. इष्णपक्षे वा पृता। ३ ख.थ वा पुनः । पावणं । 

% क. दिलयारभ्याथीतस्य । ५ ख. रक्षणदवारसम्बन्धेना । £ क, सासदश्य वाक्यस्य । ७ ख. बो 

पेनाथवत्तामित्रविन्दा । ८ क. कासय एव वा । तेषां ¦ 
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-'एकोदिषटं यतेनासति त्रिदण्डग्रहणादिह । सपिण्डीकरणामावात्पावेणं तस्य सवेदा ॥ "" 

इति प्रचेतस्स्मरणात् । अमावास्याक्षयदि प्रेतपक्षक्षयाहे च पावेणमेवः-- “अमावास्या 

क्षयो यस्य व्रेतपक्षेऽथवा पुनः |“ इ्याद्विचनस्येक्तरीलया नियमपरत्वात् । अन्यत्र 

क्षयाहे पार्बणैकेदिष्टयोकरीदियवर्वद्विकल्प एव । तंत्रापि वंशा वंरासमाचारल्यवस्था- 

यां सयां व्यर्बसिते , असयामेच्छिक इत्यलमतिग्रसङ्खन ॥ २५५ ॥ 

निलश्राद्धव्यीतीरि्तसपश्राद्वरेषविधिरारभ्यते -- 

डास्त॒ + ् जविपरेभ्यं स ४ जले ४ 

पिण्डांस्त मोऽजविप्रेभ्यो ददयाद्नौ जटेऽपि वा ॥ २५६॥ 
विप्रेषु जो च्छिष्ट € 

प्रक्षिपित्सत्स विप्रेषु टहिजोच्छिष्टं न माजयत् । 

रवदत्तानां पिण्डानां पिण्डस्य वा ^प्रतिपत्तिरियं--गवे, अजाय, ब्राह्मणाय 

वा तदिन पिण्डान्द्यात् , अभ्रावगाधे जे वा प्रक्षिपेत् । किं च सत्सु विप्रेषु 

भोजन्देरावस्थितेषु ष्विजोच्छष्टं न माजयेत् नोद्वासयेत् ॥ २५६८ ॥ 

भोज्यविरेषेण फठ्विरेषमाद- 

हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम् ॥ २५७ ॥ 

मात्स्यहारिणकौरभराकुनच्छागपाषेतेः | 

रेणरौरववाराहशारामौसेयथाक्रमम् ॥ २५८ ॥ 

मासबृद्त्याऽभितृप्यन्ति दत्तरिह पितामहाः। 

† हविष्यं हविर्योगयं तिल्बीद्यादि , यथाऽऽह मनुः--तिेश्रौहियवैमीषैर- 

दविमूरुफटेन वा । दत्तेन मासं प्रीयन्ते विषिवापितते व्रणार्म्॥ ” इति । तदन्न ह- 
नाम

िन ४ का 

=» ८ फ्लद्यून्यकमाङ्गिविशेषः प्रतिपत्ति; । तथा च श्राद्धादौ दन्तद्रव्यस्य जरादौ नि- 

क्षपः प्रतिपत्ति; । ” इति न्यायकोशे ४८९ पृष्ठे । 

† « हविष्यमाह मनुः--““जुन्यन्नानि पयःसोमौ मांसं यच्चायपस्कृतम् 1 अक्षारलवणं 

श्वेव भ्रङृव्या हविरूच्चते ॥ ** अप० ५५१. 
1 

१ ख, तथां वंशसमाध्यवस्थांयां । २ ख. ध्यवस्थितो विकल्पः असत्या 1३ क सवैश्राद्धवि- 

केषमिद ) ख. घ. समैश्राद्वेशषमभिधीयते । श्राद्धविरेषमिष । ४.-- ३, २६७. । 
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विष्यान्नं तन मासं पितरस्तृष्यन्तीयनागतेनान्वयः } पायसेन गव्यपयःसिद्धेन सं- 
वत्सरम् ,--““संवत्सरं तु गन्येन पयसा पायसेन वा |” ईति स्मरणात् । मत्स्यो भक्ष्यः 
पाटीनादिस्तस्यद मात्स्यं, हरिणस्ताम्रगृगः एणः कृष्णः---:"एणः कृष्णमूगो 

्ञेयस्ताग्रो हरिणं उच्यते । ” इलयायर्वदस्मरणात्--तस्येदं हारिणकम् , 

अविः उरभरस्तत्सबन्धिं ओरभ्रं , राकुनं भश्यपक्षिसबन्धि, छागः अजस्तदीयं 
छागं, प्रषचचित्रमृगस्तन्मांसं पाष॑तं, एणः कऋष्णमृगस्तयिरितमेणं, रुरः दोबरस्त- 
त्ममवं रौरवं, वराहः आरण्यसूकरस्तञ्जं वाराहं, शदयस्येदं शाम् ,--एमिर्मासिः 
पितृभ्यो दत्तैः ““ हविष्यान्नेन वै मासम् " इत्युक्ततात्तत उर्ध्व यथाक्रमम् , 
एकेकमासबरद्धर्यो पितरस्तप्यन्ति ॥ २५७ ॥ २५८ ॥ २५८ ॥ 

कि च-- 

खद्ामिषं महाराल्कं मधु मुन्यन्नमेव च ॥ २५९ ॥ 

लोहामिषं महाशाकं मांस रर्ीणसस्य च 

यददाति गयास्थश्च सव॑मानन्त्यमश्चुते ॥ २६० ॥ 
तथां वषौत्रयोदस्यां मघास्च च विरोषतः। 

खद्धो गण्डकस्तस्य मांसं, महाराल्को मतस्यमेदः, मधु माक्षिकं, मुन्यनं सवे- 
मारण्यं नवारादि, रोहो रक्तच्छागः तदामिष खोहामिष, महाद्याकं काट्डाक 

वारप्रीणसो “ बद्धः श्वतच्छगः-- ^“ त्रिपिवे विन्दियक्षीणं श्वत ब्द्धमजापतिम् | 

वाध्ीणसं तु तं प्राह्यीक्ञिकाः श्राद्धकमणि | इति याक्षेकर्धसिद्धः तरिपि- 

बः- पिबतः कर्णौ जिह्वा च यस्य ज स्पृशति सः, त्रिभेः पिबतीति त्रिपिबः-- 
तस्या वार््णसस्य मांसं, यददाति गयास्थश्च यकिच्िच्छाकादिकमपि गयास्थो द- 

[1 

* ८“ तथा--ः“ क्रष्णम्रीवो रक्तरिराः श्चेतपक्षो विहङ्गमः । स॒वे वार्भीणसः प्रोक्त 

इत्येषा नेगमी श्रुतिः ॥*› तस्य मासं वा” इति अप० ५५३. 

१.-- मलः ३. २७१.। २ क. एणः कृष्णस्तयो्ञेयः । ३ क. तत्सम्बदमौरभं । ४ क. 

एकैको मास । ५ अप० कालकम् । ६ क. ग. वार््णसस्य च । ७ अप० वषौस्वेवं अयोदक्षां 
मघासु च न संशयः । < घ. या्िकप्रसिदधेः । त्रिपिबः 1 
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दाति, चराब्दादरङ्गदरारादिषु च “ गङ्गावरे प्रयागे च नैमिषे पुष्करेऽदे । संनह्य 

गयायां च श्राद्धमक्ष्यतां व्रजेत् ॥ ” आनन्यमस्तुते अनन्तफक्देतुत्वं प्राप्रोति 

आनन्यमद्लते इति प्रत्येकं संबध्यते । तथा ` वधेत्रयोदद्यां माद्रपदङृष्णत्रयोद्र्यां 

विरोषतो मघायुक्तायां यत्किञ्चिद्ीयते तत्सवैमानन्दयमदयुत इति गतेन सम्बन्धः | 

अत्र यद्यपि मुन्यन्नमांसमध्वादीनि सवंवणौनां सामान्येन श्राद्धयोम्यानि दरि- 

तानि, तथाऽपि पुरस्योक्ता व्यवस्था आदरणीया -- “' मुन्यन्नं ब्राह्मणस्योक्त मांसं 

क्षल्नियवेदययोः । मधुप्रदानं चुद्रस्य सर्वेषां चाविरोभि यत् ॥ इति । ञस्यायमथेः-- 

मन्यन्नं नीवारादि यच्छरद्धयोग्यमुक्त तद्वाहमणस्य प्रधान समग्रफढद्, य मसिमुक्त 

ततक्षलनियतरैस्ययोः प्रधानं । यतकषौदसुक्तं तच्छ्स्य, एतल्रितयव्यतिरिक्तं यदविरोधै 

तदप्रतिषिद्धं बास्तुकादि यच्च भेदितं हविष्यं काटशाकादि तत्सर्वेषां समग्रफङ्द्- 

मिति | २५९ ॥ २६० ॥ २६० ॥ 

तिधिविकशेषाफलख्विरेषमाह-- 

कन्यां कन्यावेदिनश्च पश्वे सत्युतानपि ॥ २६१ ॥ 

युतं कूषि च वाणिज्यं दिङफकदाफं तथा । 

ब्रह्मवचैस्विनः पुत्तान्स्वणैरूप्ये सकुप्यके ॥ २६२ ॥ 

जञातिशरष्ठयं सर्वकामानामरोति श्राड्दः सदा । 

प्रतिपल्मभरतिष्वेकां वजेयिता चतुद॑शीम् ॥ २६३ ॥ 

दाख्रेण त॒ हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते । 

कन्यां रूपलक्षणरीट्वतीं, कन्यवेदिनो जामातरः बुद्धिरूपटक्षणसेपन्नाः, 

पावः क्षुद्राः अजादयः, सत्सुताः सन्मागेवतिनः, धूतं ू तविजयः, कृषिः छृषिफ, 
# “८ वर्षासु या त्रयोदशी याश्च मघाः तस्यां तासु च यच्पितृभ्यो ददाति तदपि 

तृ्धिखक्षणस्य फरुस्यानन्तयमरईनुते } अनन्तां पितृतृक्षि साधयतीत्यथः । अन्न च प्रोष्ठप्यपर- 
पक्षे या चयोदङ्ी याश्च मघाः, ता एव गृह्यन्ते । ” इति अप० ५५५. 

१ अप० संनिहित्यां । २ ख. आनन्त्यफररे । ३ अप० परापुख्यान् सुतानपि । ४ घ. 

कृषि वणिज्या च दिशफे । ५ अप° शफांस्तथा । ६ ख. जातिश्रयेष्ठयं । 
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वाणिज्यं वाणिज्यटामः, द्विशफा गवादयः, एकराफा अश्वादयः, ब्रह्मवचेसखिनः 

पुत्राः--वेदाध्ययनतदथानुष्ठानजनितं तेजो ब्रह्मवचैसं तद्रन्तः, स्वणेरूप्ये हेमरजते 

तद्वयतिरिक्तं त्रपुसीसादि कुप्यकं, जातिश्रैष्ठवं जातिषूल्ृष्टतवं, सवैकामाः--काम्यन्त 
इति कामाः--खगंपुत्रपश्वादयः,--एतानि कन्यादीनि चतुद॑शफटानि कष्णप्रतिप- 
स्ममािष्वमावास्यापयन्तासु चतुदश्ीवजितासु चतुदेशसु तिधेषु श्राद्धदो यथाक्रम- 

माप्नोति । ये केचन “श्रहतस्तिभ्यः ङष्णचतुदश्यामेकोष्ष्टविधिना श्राद्धं दयात् , 

यदि ब्राह्मणादिहता न भवन्ति ,--““समत्वमागतस्यापि पितुः चख्रहतस्य वै। 
एकोष्षटं सुतैः कार्य चतुदद्यां महाख्ये || ” इति स्मरणात् | समत्वमागतस्य स- 
पिण्डीकृतस्य पितुः मास्ये माद्रपदङृष्णचतुर्द्यां शख्रहतस्येव श्राद्धं नान्यस्यति 
नियम्यते , न पुनः शखहतस्य चतुर्दस्यामेवेति । अतश्च क्षयाहादो शच्रहतस्यापि 
यथाप्रा्तमेव श्राद्धम् , न च माद्रपदकृष्णपक्ष एवायं विधिरिति मन्तव्यम्,--““ पो- 
एटपदयामपरपक्षे मासि मासि चैवम् ? इति शौनकस्मरणात् ॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 
२६२ ॥ ९६२ ॥ 

नक्षत्रविेषाकरपि रेषमाह-- 

स्व ह्यपलयमोजस्च रोय क्षेत्रं बरं तथा ॥ २६४ ॥ 

पैत्तं ् रष्ठथं ससोभाग्यं सम्रार मुख्यतां शमम् | 

प्रवृत्तचक्रतां चेवं वाणिञ्यप्रभृतीनपि ॥ २६५ ॥ 

अरोगित्वं यचो बीतशोकतां परमां गातम्। 

धनं वेदार्नू भिषक्सिदि कुप्यं गा अप्यजाविकम्॥ २६६ ॥ 

अश्वानायुरच पधेवयः श्रा सपरयच्छति । 

* ^ शखहतम्रहणं शाखान्तरोक्तदुभरणप्रददीनाथेम् ।'° इति अप० ५५९. 

१ क. एकोद््टविधानेन श्राद्धं । २ अप० ज्ञाति श्रयैष्ठयम् इति च | ३ अपण० पुत्रान् । 

४ अप० विवा । 

ॐ 
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कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामाना्रुयादिमान्॥ २६७॥ 

आस्तिकः श्रदधानर्च व्यपेतमदमत्सरः । 
कृत्तिकामादि कत्वा भरण्यन्तं प्रतिनक्षत्रं यः श्राद्धं द॑दाति स यथा- 

अमं स्व्गादीनायुःपयैन्तान्कामानवाप्रोति यदयास्तिकः श्रदधानश्चेत् व्थपेतमदमत्स- 

रो मवति | आस्तिको विश्वासवान् , श्रदधानः आदरातिशययुक्तः, व्यपेतमदमत्सरः--- 
मदो गर्वः मत्सर ईष्या ताभ्यां रहितः, स्वग निरातिरायसुखम् , अपलयमविदोषण, 

ओजः आत्मराक्तयतिदयः, सौय निमेये, क्षेत्रं फर्वत् , बलं शारीरं, पुत्रो गुण- 
वान् , त्रष्ठवे जातिषु, सौभाग्यं जनप्रियता, समृद्धिधैनदेः, मुख्यता ग्रता, खभ सा- 
मान्येन, पवृत्तचक्रता अप्रतिहतज्ञाता, वाणिञ्यमभूतयः वाणिज्यकृषिकरुसीदगोरक्षाः, 

अरोगित्वम् अनामयलं यदाः प्र्यातिः, वीतशोकता इष्टवियोगादिजानेतदुः- 

खाभावः, परमा गतिः ब्रह्मरोकप्राप्िः, धनं सुवणोदि, वेदा क्वेदादयःभिषकूसिद्धिः 
अौषधफटावापिः, कुप्यं सुवर्णरजतन्यतिर्कतिं ताम्रादि, गावः प्रासद्धाः, अजाश्च, 
अवयश्च, अश्वाश्च, आयुद्धीधेजीवनम् ॥२६४।२६५॥ २६६॥ २६९७॥ २६७ ॥ 

“मासवृद्धयाऽभित्प्यनिति दततेरिह पितामहा ° इत्येन पितृणां श्राद्धेन तृपिभवतीत्यतत, 
तदुपपन्नम् । प्रातिसिकड्माश्भमकमेवशेन स्वगैनरकादविगतानां मदष्याणां 

पुत्रदिभिित्तेर्पानादिभिस्तृ्तयसंभवात् , संभवेऽपि स्वयमातमना- 
ऽप्यनीश्ः कथं स्वगौदिफल प्रयच्छन्तीष्यत आर- 

वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राददेवताः ॥ २६८ ॥ 

प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन् श्रदधेन तर्पिताः । 

आयुः प्रजां धन विदां न मोक्षं सुखानि च ॥ २६९ ॥ 

प्रयच्छन्ति तथा राञ्यं प्रीता नृणां पितामहाः | 

# ^ यथाश्चतग्राहिणः ठोकास्वािदेवसयमेव सवे श्रद्ध; न पुनः पित्रादि 
देवल्यमिति कस्यचिद्रद्धिरत्पद्यते तन्निदृत्तिद्रारेण श्राद्धस्याय॒रादिफरत्वप्रतिपादनपरोऽयं ो- 
कः। असर च पितामहम्रहणं पित्राद्यपरक्षणाथंम्। ततश्च श्राद्धकर्वणां मनुष्याणां श्राद्धे देवताभा 

1 

१ क. दयात् । २ क. घ. श्रदधानो व्य०। २ क, घ. मत्सरश्च । ४ ख. भ्रष्टं जातिषु 
भप० ज्ञाति ग्रष्ठयम्। ५ ख. घ. अनामययोगित्वम् । ६ आ २५९.। ७. श्रद्धेषु त्षिता । 



श्राद्भप्रकरणम् 1 समिताक्षरा १७९ 

न ह्यत्र देवदत्तादय एव श्राद्धकर्मणि संप्रदानभूताः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते, 

किं तरधिष्ठातृवस्वांदिदेवतासहिता एव यथा देवदत्तादिशब्दैनं रारीरमातर, नाप्यात्ममात्न, 
कि तु ररीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते, एवमधिष्ठातृदेवता सहिता एव देवदत्ताद- 

यः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते । अतश्वाधिष्ठातृदेवता वस्वादयः पुत्रादिभिदैत्तनानपानादि- 

ना तप्ताः सन्तस्तानपि देवदत्तादीस्तपयन्ति, कर्मश्च पत्रादिफकेन संयोजयन्ति । यथा 
माता गभेपोषणायान्यदत्तेन देहदानपानादिना स्वयमुपञुक्तेन तुक्षा सती स्वजठर- 
गतमपयं तपेयति, दोहदानाद्पिदायिनश्च प्रद्युपकारफरेन संयोजयति तद्रद्रसवो 
रद्रा अदितिसुताः आदित्यौ एते पितरःपितुपितामहपपितामहसब्दवाच्याः न केव 
देवदत्तादय एव श्राद्धदेवताः श्राद्धकमाणि संप्रदानभूताः+--किमर्तः मनुष्याणां 

पितुन्देवदत्तादीन्छयं श्राद्धेन तपितास्तपंयन्ति ज्ञानशक्तयतिडाययोगेन । 

कि च न केवर पितंस्तपेयन्ति, अपि तु श्राद्धकास्म्यिः आयुः प्रजां धनं 

विदां खर्म मोक्षं सुखनि राज्यं च-चकारात्तत्रतत्र शाच््रोक्तमन्यदपिफरं, स्वयं 

प्रीताः पितामहा वस्वादयः प्रयच्छन्ति ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ २६९ ॥ 

इति श्राद्धप्रकरणम् ॥ 

वेन संबध्यमानाः पित्रादयः आयुरािफख्प्रदा भवन्तीव्युक्तं भवति । यद्यप्यपूवफर्प्रदातृसवं 

न देवतायास्तथाऽपि सवौङ्गोपेतकमौ नुष्ठानात् फरदाऽपृर्वादय इति युक्ताऽङ्गभूतपित्रादिदेव- 

तायाः फल्हेतुत्वोक्तिः, आयुरादईानां च प्रव्येकं फलत्वं, प्रत्येकं द्वितीयायोगात् । ” इति 

अप० ५६१. 
ना तातान कि नण 

------- न न~ 

१ घ. दैवदत्तादब एव पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते अतश्चायिष्ठात । २ ख. पुत्रादीन्फटेन । रे ख, 

घ. आदित्या एव ते पितरः । ४ ख. किं तु मठप्या 1 

॥ 
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दृष्ट ृष्टफटसाधनानि कमीण्यभिहितानि, अभिधायिष्यते च तेषा स्वरूपनिप्पात्तः फठ्साधनत 
चाविष्नेन भवतीत्यविव्ना्थं कमे विधास्यन् विष्नस्य कारकज्ञापकरेतूनाह्-- 

विनायकः कमविष्नसिद््यथं विनियोजितः ॥ २७० ॥ 

गणानामाधिपये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा | 

भषिनायकः कर्मविघ्रसिद्धवथमित्यादिनोभमयविधंेतपरिज्ञानादिप्रस्य पागभाव- 

पपिाट्नायोपस्थितस्य प्रध्वंसाय वा परक्षाप्रवंकारिणः प्रबतन्ते,-रोगस्येवोभयविध- 

हेतुपरिज्ञानात् । षिनायको विघ्रेश्वरः पुरुषाथसाधनानां कर्मणां विघ्रसिद्धयर्थं 

स्वरूपफकसाधनतविघातसिद्धये विनियोजितः नियुक्तः रद्रेण ब्रह्मणा--चकारद्ि- 

ष्णुना च, गणानां पुष्पदन्तप्रमूतीनामाधिपव्ये खाम्ये च ॥ २७० ॥ २७०८ | 

एवं विघ्नस्य कारकहेतु॒क्ता ज्ञापकरेतुप्रददौना्थमाह-- 

तेनोपसष्टो यस्तस्य खक्षणानि निबोधत ॥ २७१ ॥ 

स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यथं जरु मुण्डां परयति | 

काषायवाससश्ैव कव्यादांश्ाधिरोहति ॥ २७२ ॥ 

अन्त्यजेगौदैभेरुषैः संहैकन्रावतिष्ठते । 
रजन्नपि तथाऽऽत्मानं मन्यतेऽनुगतं परैः ॥ २७३ ॥ 

तेन *वेनायकेनोपसृष्टो गृहीतो यस्तस्य क्षणानि ज्ञापकानि निबोधत 
"न "न~~ न त ण ज न = 

* «अत्र बेजवापगृद्यम्--अथ विनायकाः । चत्वारः खद्धं विनायका भवन्ति। मितश्च 
संमितश्च शारकङ्कटश्च कूष्मांडराजयुवरशववयेतेः विनायकैरूपखष्टरक्षणा ब्राह्मणाः स्वाभ्या- 
यवन्तोऽप्याचा्यैसवं न रभन्त इल्यादि ।” इत्ति अप० ५७३. 
त तकन 

१ ख. हितान्यप्यमिधा । २ ख. अभिधस्यन्ते च । ३ क. विनायकः कर्मृत्यारभ्य परिज्ा- 
नादित्यन्त नास्ति । ४ अपण व्रजन्ते च तथात्मानम् | 
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जानीध्वं हे मुनयः । पुनसुनीनां प्रत्यवमः सान्तिप्रकरणमारम्मार्थः ] से ख- 
भावस्थायां ज्मलयथेमवगाहते, खघोतसा दियते, निमज्जति वा सुण्डितक्षिरसः 
पुरुषान्पद्याति, काषायवाससतर रक्तनीदादिवल्नप्रावरणांश्च, "ऋन्यादान् अआममांसा- 
शिनः पक्षिणो गृप्रादीन्मृगांश्च॑ व्यात्रादीन् अधिरोहति तथाऽन्यसैश्वाण्डालादिभिः 
गर्दभः खरेरष्र--करमे्वौः-- सह परितसिंठाति, व्रजन् गच्छननात्मानं परः रात्रुभिः 
पृष्ठतो घावशद्धैरनुगतमभिभूयमानम् आत्मने मन्यते ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ २७३ ॥ 

एवं स्वम्रदशेनान्ुकता प्रयक्षटिङ्गान्याह-- 

विमना विफलारम्भः ससीदत्यनिमित्ततः । 

तेनोपसृष्टो भते न राञ्यं राजनन्दनः ॥ २७४ ॥ 

कुमारी च न भतारमपत्यं गभेमङ्गना । 

आचयतं श्रोत्रियश्च न रिष्योऽध्ययनं तथा ॥ २७५ ॥ 

वणिग्छाभं न चाऽऽपोति कृषि चापि कृषीवखः | 

विमना विक्षेप्ताचित्तः, विफलारम्भः--विफखाः आरम्भा यस्य स तथोक्तः 

न क्राचेत्फट्माप्रोति, संसीदत्यानेमेत्ततः विनाकारणन दीनमनस्को भवति । राज- 

नन्दनो राजकुरे जातः श्रुतयोयंषेयागुणयुक्तोऽपि राज्यं न रमते । कुमार 

ख्पखक्षणामिजनादिसंपनाऽपीस्सिते भतारम् , अङ्गना गरभिण्यपलयम् , ऋतुमती गर्भ॑म् 
अध्ययनतदथज्ञाने सत्यपि आचार्यत्वं श्रोत्रियः विनयाचारयुक्तोऽपि शिष्योऽध्ययनं 

श्रवणं वा, न ठमते इति सवत्र संबध्यते | वणिक् वाणिञ्योपजीवी तत्र कुरटोऽपि 

धान्यादिकरियविक्रयादिषु खाम, कृषीवर्टः कषकः तत्राभियुक्तोऽपि कृषिफर नाऽऽपरोति। 
एवं यो यया वृत्या जीवति स तञ निष्फटारम्भश्वेत्तनोपसृष्टो वेदितन्यः ॥२७४॥ 

|| २.७५ ॥ २७५ ॥ 
ल मरणजन 1) 

* ८८ ऋष्यमाममांसं तददान्ति ये ते कम्यादाः ।” इति अप० ५६२. 
१ क. गृधादीन् सृगाख्व्याधादीश्च । घ. दीन्प्रगादीश्च व्याघा | २ क. वृत्तास्तिष्टन्नजन् । 

३ घ. विनयादिपुक्तोऽपि । ४ क. कषकः कृषिकृत् । 
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एवं कारकज्ञापकरेतूनभिधाय विध्नोपशान्तयथं कम विधातुमाह-- 

। ¢ ४4 . ¢ 

सपन तस्य कतेव्यं पुण्येऽहनि विधिपूवेकम् ॥ २७६ ॥ 

तस्य विनायकोपसृष्टस्याऽनागतविनायकोपसगेपरिहाराथिनो वा खपनमभि- 

बरेचनं कर्तम्यं पुष्ये खानुकूठनक्षत्रादियुकतेऽद्ि दिवसे न रात्रौ विधिप्वकं शाखक्ते 
तिकतैव्यतासदहितम् ॥ २७६ ॥ 

सपनविधेमाद-- 

गोरसर्षपकस्केन साव्येनोत्सादितस्य च । 

सर्वौषधैः स्भरगन्पर्विटिप्तशिरसस्तथा ॥ २७७ ॥ 

क शु 

भद्रासनोपविष्टस्य खस्ति वाच्या हिजाः शुभाः । 

गौरसर्षपकल्केन सिद्धा्थपिष्टेन साय्येन घृतटोीकृतेनोत्सादितस्योदरा्ति 
ताङ्गस्य तथासर्वोषधैः परियङ्खनागकेसरादिभिः स्वंगन्धेश्वन्दनागरुकस्तूरिकादिभिवि- 

छिक्तरिरसो वक्ष्यमाणमद्रासनोपविष्टस्य द्विजाः ब्राह्मणाः द्युभाः श्रुताध्ययन 

वृत्तसंपन्ना: शोभनाङ्कतयश्ववारः “ अस्य खाति भवन्तो त्रुवन्तु ` इति वाच्याः । 

अस्मिन्तसमये गृहयोक्तमार्गेण पुण्याहवाचनं कुयोदित्यथः ॥ २७७ ॥ २७७ ॥ 

क च--- 

अश्वस्थानाद्रजस्थानादल्मीकात्संगमादूदात् ॥ २७८ ॥ 

मृत्तिकां रोचनां गन्धान्गुग्गुरं चाऽस निक्षिपेत् । 
या आहता द्यकवणैश्चतुभिः कर्रैदैदात् ॥ २७९ ॥ 

चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं ततः । 
अश्वस्थानगजस्थानवस्मीकसरितसंगमारोष्यहदेभ्यः आहृतां पञ्चविधां मृदं गो- 

रोचनां गन्धान् चन्दनबुद्कमागर्पमृतीन् गुग्गुुं च तास््प्सु विनिक्षिपेत् । या आपः 
१ जप० च विनिषषपित् । २ क. गन्धानगरकमपरमृतीन् । 
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आहृता एव वेः समानवर्णैः चतुभिः कुम्भैः छभैरत्रणास्फुटिताकारकैः हदादरो- 
ष्यात् संगमाद्रा, ततश्च नडे चमेणि रक्ते खोहितव्णं उत्तरटोमानि प्राचीनम्रीवे 

मद्र॒मनोरममासन श्रीपणीनेर्मेत स्थाप्यम् | ततः उक्तोदकग््तिकागन्धादि 
सहितास्चूतादिपल्ख्वोपद्योमिताननान् खग्दांमवोष्ेतकण्ठान् चन्दनचर्चितान् नवाहत- 
वघ््राविभूषितान् चतसृषु पूवादिदिक्षु स्थापयिता शुचौ विटिनते स्थण्डि रचितपञ्चवणं 

स्वास्तिकेोहितमानडुहं * चर्मोत्तररोम प्राचीनम्रीवमास्तीथं॑तस्योपरि श्रेतवस्प्रच्छा 
दितमासनं स्थापयदित्येतद्भदासनामितति एतस्मिनुपविष्टस्य स्वस्तिवाच्याः दिजः । 

|| ९७८ ॥ २७९. || ९.७९. |] 

कि च-- 

सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावन कूतम् ॥ २८० ॥ 

तेन ताममिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते । 
स्वाक्तिवाचनानन्तरं जीवत्पतिपुच््राभिः रूपगुणशाल्नीमिः सुवेषाभिः कृतम- 

गरं प्रवेदिग्देशावस्थितं कठडमादायानेन मन्त्रेणाऽभिषिञचटरुः । सहखर्चमनेक- 
राक्तिकं रातघारं बहुप्रवाहगर्षिभिमन्वादिभियेदुदकं पावनं पवित्रं कृतम् उत्पादितं 

तेनोदकेन त्वां विनायकोपसृष्टं विनायकोपसमेद्यान्तये अभिषिञ्चामि पावमान्यश्चैता 

आपस्वां पुनन्तु ॥ २८० ॥ २८० ॥ 

तदनन्तर दक्षिणदेशावश्थते दितीय कठङमादायानेन मन्त्रेणाभिषिन्चेत्-- 

भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो ब्रहस्पति: ॥ २८१ ॥ 

मगमिन्द्रश्च वायुदव भगं सक्तषयो ददुः । 
भगं कल्याणं ते तुभ्य वरुणो राजा भगं सूर्यो भगं व्रहस्पातिः भगमिन्द्रश्च 

वायुश्च भगं सप्तषयश्च ददुरिति ॥ २८१ ॥ २८१~॥ 

* « अनः शकटं यो वहति सोऽनड़ान् वरीवदैः ।'* इति अप० ५६५ 

१ क. रोभितान्नानाखग्दराम । २ क. श्ेतवखाच्छादित | २ क. दिनाः श्चुभाः । ४क्, 

दक्षिणदिशावस्थितं । ५ ख. ग. सत्पषेयश्च ददुरिति । 
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ततस्तृतीय करशमादायानेन मन्तरेणाभिषरन्चेत्-- 

यत्ते केरोषु दौमौग्यं सीमन्ते यच्च मूधनि ॥ २८२ ॥ 

खट क्णयोरक्ष्णोरापस्तद् घ्नन्तु सवेदा । 
ते तव केशेषु द् दौभौग्यम् अकल्याणं सीमन्ते मूषेनि च छटटे कणे- 

योरकष्णोश्च तत्सर्वमापो देव्यो घ्नन्तु उपरामयन्तु सवैदेति । ततश्चतुथं क्रामादाय 

वक्ति मिमन्त्ेरमिषिच्चेत् । “ सर्वमनत्रशचतुथम् ̀  इति मन्त्रलिङ्गात् ॥ २८२ ॥ 

८९ ॥ 

पपं [4 तैं र स्रवेणे ् 

स्नातस्य साषपं तें सवेणोदुम्बरेण तु ॥ २८३ ॥ 
= ३ 

जुहयान्मधैनि कुशान्सव्येन परिगृह्य तु । 
उक्तेन प्रकारेण कृतामिषेकस्य मूधेनि सन्यपाणिगृहीतकुचान्तीहते सार्षपं 

तैलम् उदुम्बरडक्षोद्धवेन सवेण वक्ष्यमणिमेन्रजहुयादाचार्यः ॥ २८३ ॥ २८३ ॥ 

मितर्च संमितश्चेव तथा शख्कटङ्टौ ॥ २८४ ॥ 

कूदमाण्डो राजयपुत्ररचेत्यन्ते स्वाहासमन्वितेः | 
नाममिबेलिमन्त्रश्च नमस्कारसमान्वितेः ॥ २८५ ॥ 

दद्याच्चतुष्पथे शूर्पे कुरानास्तीयै सर्वतः । 

कृताकृतांस्तण्डुखछर्च पर्टोद्नमेव च ॥ २८६ ॥ 

मत्स्यान्पक्वांस्तथेवामान्मांसमेतावदेव तु । 
पुष्पं चित्र सुगन्धं च सुरां च तिविधामपि ॥ २८७ ॥ 

मूरुकं पूरिकापूपां स्तथेवोण्डेरकासखजः । 
~~ ~ 

१ ख. केशेषु दभाग्यं । २ क. सर्वमनैशचतु । ख. चतुथेमितिमन््रणिङ्गात् । ग. चतुर्थमिति- 
स्मृतिलिङ्गात् 1 ३ अप० क. परिगह्य च । ४ अप० शारुकटंकटः । कूदमाण्डराजपुत्रभर | 
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मितसंमितादिमिर्िनायकस् नामभिः खाहाकारान्तैः प्रणवादिभि्यादिति- 
गतेन संबन्धः । स्वाहाकारयोगाचतुर्थी विभक्तिः । अतश्च अमिताय स्वाहा, संमि- 
ताय स्वाहा, शशालाय स्वाहा, कटङ्कटाय सवाहा, अकूरमाण्डाय स्वाहा, भ्रान- 
पुत्राय स्वाहा ईति ^ षट् मन्त्रा र्वन्ति ] अनन्तरं छौकिकेऽगनो स्थादीपाकविधिना 
चर श्रपायेत्वा एतैरेव षडिमर्मन्त्रस्तस्मिनेवाभनौ हुत्वा तच्छेषं बरिमनैरिनद्रा्नियमनिक्र 
तिवरुणवायुसोमेरानब्रह्मानन्तानां नामभिश्वतुध्यन्तेनमोऽन्वितैस्तेम्यो बार दयात् ॥ 
८५ ॥ ^+ ८५ ॥ २८६९ ॥ २८७ ॥ २८७ ॥ 

अनन्तरं कि कुयोदित्यत आह-- 

दध्यन्नं पायसं चेव गुडपिष्टं समोदकम् ॥ २८८ ॥ 

एतान्त्सवान्त्समादय भूमो कूत्वा ततः शिरः । 

विनायकस्य जननीमुपति्ेत्ततोऽम्बिकाम् ॥ २८९ ॥ 
कृताक्तायुपहारदन्यजातं विनायकस्योपाहय सनिधानालनन्याश्च शिरसा 

भूमिं गत्वा ““ तप्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तनो दन्तिः प्रचोदयात् । 

इत्यनेन मन्त्रेण विनायकं “‹ सुभगायै विद्महे काममाछिन्यै धीमहि । तन्नो मौरी 
प्रचोदयात् ॥** इयनेनाम्बिकां च नमस्कुर्यात् । तत उपहाररोषमास्तणैकुरो शूर्पे 
निधाय चतुष्पथे निदध्यात्--““ बलि गृह्णन्त्विमे देवा आदिलयया वसवस्तथा । 

मरर्वश्चाशिनो स्द्राः सुपणौः पगा प्राः ॥ असुरा यातुधानाश्च पिद्याचोरगंमातरः | 
~~~ 8 7 । 

^ ^ पूर्वोक्तेन प्रकारेण स्नातस्य शिरसि सन्येन पाणिना कुशान्परगरह्य इतरपाणिगहीते 

नोटुम्बरवृक्षमयेन सवेण सर्षपतैरं मिताय स्वाहा, संमिताय स्वाहा, शारुकटङ्कटाय 

स्वाहा, कृदमाण्डराजपुत्राय स्वाहेति गुर्जहुयात् । तेरेव मितादिभिश्रतुभिनामीभश्चतथ्यन्ते 

समस्कारसमन्वितेश्वतुष्पथे शय स्थापयित्वा तत्र च सवैतः सवेदिगम्रान् ऊशानास्तीयं 

कृताक्रततण्डुरादिरूपं बरं दयात् । नामभिधरिमन्तरशेति विरेषेण निदेशन्पितादिनाम 

भिश्वतथ्यैन्तेनमस्कारमन्तरः बङ्िमन्त्रतामापन्नैःबख्दिय इति गम्यते । अवधातादिनां येषां 

व्रीहीणां तण्डुरीभावः प्रारब्धापरिसमाप्तश्च एतं ईताकृतास्तण्डुलाः ¬ इति अप० ५५६६ 

१ क. मितसंमितादिभिर्विनायकस्येत्यारभ्य अनन्तरं किं कुयौदित्यार्यन्तं नास्ति । २ क. उपा- 

हत्य । अपराकै एतानित्यादि छकारं नोपुभ्यते । २३ अप० तदाम्बि । ४ क तोऽथाध्वि । 

५ ग, घ. पिशाचा मातरो नगाः | 

4 
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डाक्ैन्यो यक्षवेताखा योगिन्यः प्रतनाः शिवाः | जम्भका: सिद्धगन्धवो नागां वि्याधरा 
नराः | दिक्पाटा डोकपाटाश्च ये च विघ्नविनायकाः | जगतां शान्तिकतारो ब्रह्मायाश्च 

महर्षयः । माँ विप्रो माच मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः | सौम्या भवन्तु 

तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः ॥ * इ्येतैमैन्रेः । कताकताः सकृदवहतास्तण्डुखाः 

परर तिरुपिष्ठं तन्मिश्र मोदनः पट्ङोदनः मत्स्याः पक्वा अपक्वाश्च . मांसमेताव- 

देव च पक्वमपक्वं च, पुष्पं चित्रं रक्तपीतादिनानावणै चन्दनादिुगन्धिद्रव्यं, 

सुरा तरिविधा गौडी माध्वी पैष्ठी च, मूकं कन्दाकारो मक्ष्यविरोषः, पूरिका 

प्रसिद्धा, अपुपः असेहपक्वो गोप्रूमविकारः, उण्डेरकसरजः उण्डरकाः पिष्टादि- 

मय्यस्ताः प्रोताः छजः, दध्यन्नं दधिमिश्रमनं, पीयसं पयः श्रतं, गुडापिष्ठं गुडमिश्रं 

राल्यादिपिष्ट, मोदकाः डका: अनन्तरं विनायकं तञ्जननीमम्बामाभ्बकां वक्ष्य- 
भाणमन्त्रेणोपतिषटेत् ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 

किं कृतेलयत आदह-- 

दुवौसषेपपुष्पाणां दच्वाऽप्यै पूणेमञ्जसिम् । 
सकुसुमोदकेनार्ष्यं दत्वा दृवौसषैपपुष्पाणां प्रणंमज्ञाटं दत्वा उपापैषठेदिति 

गतेनान्वयः ॥ २८९“ ॥ 

उपस्थानमन्तमाह--- 

रूपं देहि यसो देहि भगं भवति देहि मे ॥ २९० ॥ 

पुत्रान्देहि धनं देहि सवेकामांर्च देहिमे । 

विनायकोपस्थाने भगवनित्थूहः ।। २९० ॥ २९.०८ ॥ 

ततः शुर्छाम्बरधरः शुक्टमाव्यानुलेपनः ॥ २९१ ॥ 

ब्राह्मणान्भोजयेदयादसख्रयुग्मं गुरोरपि । 
ततोऽभिषेकानन्तरं यजमानः शुक्छाम्बरधरः शुक्छमाव्यानुरेपनो ब्राह्मणा- 

१ख. माया।घम्राछा। २ख.माविघ्नमाच्मे शोकोमा सन्तु । ३ के. पायसे 

प्रासद्धः गुड । 
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[किक अ न्भोजयेत् । यथाशक्ति गुरवे श्रुताध्यनवृत्तसंपनाय विनायकख्रपनविधिज्ञाय वघ्र- 

युग्मं दद्यात् । अपिशब्दायथारां दक्षिणां विनायकोदेदोन ब्राह्मणेभ्यस्व । तत्रायं 

प्रयोगक्रमः+--चतुभिव्राह्मणेः साधमुक्तरक्षणो गुरुमेन्त्रज्ञो मद्रासनरचनानन्तरं त- 
त्सन्निधो विनायकं तज्जननी चोक्तमन्त्राम्यां गन्धपुष्पादिभिःसमम्यच्य चरं श्रपयि- 
त्वा भद्रासनापविष्टस्य यजमानस्य पुण्याहवाचनं कृत्वा चतुभिः कल्दोरमिषिच्यं 
सार्षपं तैकं शिरसि इत्वा, चरुदोमं विधायाभिषेकडाखायां चतुर्दिष्चु इन्द्रादिलोकपा- 
रेम्योबाडे ददात् । यजमानस्तु खरानानन्तरं डुक्मास्यान्बरधरो गुरुणा साहितो 

विनायकाबिकाभ्यामुपहारं दत्त्वा शिरसा भूमिं गत्वा कुसुमोदकेनाघ्यं दत्वा दूवोस- 

षेपपुष्पाञ्जाछे च दत्वा विनायकमम्बिकां चोपतिष्ठेत । गुररूपहाररेषं दर्पे कृत्वा 

चत्वेर निदध्यात् | अनन्तरं वच्युग्मं दक्षिणां ब्राह्मणिभ्यो भोजनं च दद्यादिति ॥ 
२९९१ .॥ ९९ ॥ 

॥ इति विनायकस्रपनविधिः ॥ 

अस्यैव विनायकस्नपनस्य उक्तोपसहारेण संयोगान्तरं दशयितुमाह-- 

एवं विनायकं पूञ्य ग्रहारचव विधानतः ॥ २९२ ॥ 

क्मेणां फर्माम्रोति श्रिधं चामोयनुत्तमाम्। 
[ रोप 

एवमुक्तेन प्रकारेण विनायकं संप्रूज्य कमेणां फलमविचघ्रना्नोतीदयुक्तोपसंहारः। 

सयोगान्तरमाह -- शरियं चोृष्टतमामाप्नोतीति । श्रीकामश्वानेनेव विधानेन विनायकं 
्ूजयेदियर्थः । आदिल्यादिग्रहपीडाशान्तिकामस्य रक्म्यादिकामस्य च ग्रहप्ूनादिकल्पं 

विधास्यन् म्रहप्रजामुपक्षिपति--““गरहाश्चैव विधानतः"? इति । प्रहानादियादीन् वक्षय- 

मणिन विधिना संपूज्य कमणां सिद्धिमाप्नोति श्रियं चाप्रोतीति | २९२ ॥ २९२ ॥ 

नित्यकाम्यसयोगानाह-- 

अदिलयस्य सदा पूजां तिरक स्वामिनस्तथा ॥ २९३ ॥ 

१ क. पिच्य शिरसि हता । २ क. ग. गत्वा सकुषुमो । ३ ग. वल्लयुगमं दत्वा दुक्षिणां चै 

चवा ब्राह्मणेभ्यो भो । ४ जप० श्रियमाम्रो° । 
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महागणपत्चेव कर्वन्त्सिदिमवाप्रुयात् । 

आदियस्य भगवतः सदा प्रतिदिवसं रक्तचन्दनङुङ्कमकुसुमादेभेः प्रजा 
ुर्वेन् स्कन्दस्य महागणपतेश्च नित्यं प्रजां कुवन् सिद्धि मेोक्षमासमज्ञानद्रारेण प्राभो- 

+ 
८ (~ तीति नियसंमोगः । आदिदयस्कन्दमहागणपतीनामन्यतमस्य सर्वेषां वा तिरूकं 

स्वणीनिभैतं रूप्यनिभैतं वा कुर्वन् सिद्धिममिरषितामापरोति । तथा चक्षुषी चति 
कामसयेगः ॥ २९३ ॥ २९३ ॥ 

॥ इति महागणपातिकस्पः समप्तः ॥ 

१ ख. आदित्यस्कन्दुगणपती । २ ख. घ. स्वणीदिनिर्भितरौप्य । ग. स्व्णैनिर्भत रेप्यनि- 

मितं च कुर्वन् | 



ञ्ज थ (क 

अय ्ह्द्यान्तप्रकरणम् १९१. 

८एवे विनायक पूल्य म्रहांशरैवविधानतः। कर्मणा एरमाप्राति श्रियं चप्नालयनुत्तमाम् । ?? इत्यनेन 
ग्रहपूजायाः कमेणाम्रैष्तेन फरसिद्धिः श्रीश्च फएरमिव्युकतम् । इदानी कखान्तरण्याह-- 

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् ॥ २९४ ॥ 

बरष्ट-यायुः पुष्टिकामो वा तथैवाऽभिचरन्नपि । 
श्रीकाम इति पूर्वोक्तस्यानुवादः, शान्तिकाम आपदुपरान्तिकामः सस्यादि. 

रदवं प्रवर्षणं बर, आयुरपमल्युजयेन दीर्धकाठजीवनं , पुिरनव्सरीरतं, एर्तः 

कामयत इति वबृष्टवायुः पुष्टिकामः । एते श्रीकामादयो ग्रहयङ्ग प्रहप्रूजां समाचरेयुः । 

तथाऽभिचरनपि-अद्ृष्टोपयेन परपीडा अभिचारः तत्कामश्चव--ग्रहयज्ञं समाच- 

रेत् ॥ २९४ ॥ २९४ ॥ 

ग्रहानाह्-- 

सूर्यः सोमो महीपुतः सोमपुतो ब्रहस्पतिः॥ २९५ ॥ 

शुकः रानेस्वरे। राहुः केतुर्चति अहा; स्पृताः। 
एते सूयोदयो नव ग्रहाः ॥ २९५. ॥ २९५ ॥ 

ग्रहा- पूज्या इत्यक्त? किं कृत्वेत्याह -- 

ताग्रकात्स्फाटिकादक्छचन्दनात्छणेकादुभो ॥ २५६ ॥ 

रजतादयसः सीसात्कास्यात्कायौ ग्रहाः कमात् । 
प्रमण्डलकेषं & 

स्ववर्तैवी पटे ठेख्या गन्धेमेण्डटकेषु वा ॥ २९७ ॥ 
सूयीदीनैं मूतेयस्ताम्रादिभिरयेथाक्रमं कायोः, तदलाभे स्ववर्णेवर्णकः पटे 

१ आ. २९३ ¦ २ अप० पिष् । इ क. सवं तान् कामयते । ४ क. केतुधेव अरहा: । 

„ ख. ग. घ. रानतादयसः । £ अप० केऽपि । ७ घ. ूयौदीनामित्यारभ्य मण्डलकेषु वेत्यन्तो 

नास्ति मन्थः । 
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टेख्याः मण्डक्केषु वा, गन्धैः रक्तचन्दनादिभियथावर्णं ठेख्या इत्यन्वयः । दिभुज- 

त्वािवैरोषस्तु मत्स्यपुराणोक्तो दष्टव्यः+-यथा ““ पद्मासनः पद्मकरः पद्मगमेसमदयुतिः। 

सताश्चः स्तसज्डुशच द्विजः स्यात्सदा रविः ॥ शचेतः शेताम्बरधरो दावः श्चेत- 

भूषणः | गदापाणिर्दिवाहृश्च कतेव्यो वरदः शशी ॥ रक्तमाल्याम्बरधरः राक्तिशरूक- 
गदाघरः। चतुर्भजो मेषगमो वरदः स्याद्धरासुतः॥ पीतमाल्याम्बरधरः कणिकारसम- 

युतिः। खद्गचर्मगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः | देवदेयगुरू तद्वत्पीतश्वती चतुमुजौ । 

दण्डिनौ वरदौ कारय साक्षसूत्रकमण्डद् ॥ इन्द्रनीख्दयुतिः शी वरदो गुधवाहनः । 

बाणबाणासनधरः कर्तन्योऽकेसुतः सदा ॥ कराख्वदनः खद्गचमंदूटी वरप्रदः । 

नीरः सिहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते ॥ धूम्रा द्विबाहवः सव गदिनो विकृताननाः | 

गृध्ासनगता नित्यं केतवः स्युवरप्रदाः ॥ स्वै किरीटिनः कायो ग्रहा छोकहितावहाः । 

स्वाङ्गङेनोच्छताः सर्वे शतमष्टोत्तरं सदा ॥ ” इति । एतेषां स्थापन्देराश्च ततर 
वोक्तः--* मध्ये तु भास्करं बिदया्ोहितं दक्षिणेन त॒ । उत्तरेण गुरं विद्याहरधं 
पूर्वोत्तरेण तु ॥ पूर्वेणाग॑वं वि्ात्सोमं दक्रिणपूवके । पश्चिमेन शनिं विधाद्राहुं पश्चि- 
मदक्षिणे ॥ पशिमोत्तरतः केतून् सथाप्या वै शुक्कतण्डुकेः।।”) इति ॥ २९६ ॥ २९.५७॥ 

पूनाविधिमाद-- 

यथावणं प्रदेयानि वासांसि कुञ्चमानि च । 

गन्धार्च बख्यद्चैव धूपो देयर्च गुग्युर्टुः ॥ २९८ ॥ 

कतेव्या मन््वन्तर्च चरवः प्रतिदैवतम् । 

यथावर्णं यस्य प्रहस्य यो वणेः तद्रणोनि वखरगन्धपुष्पाणि देयानि, बल्यश्च | 
धूपश्च सभ्यो गुग्युटुर्देयः । चरवश्च प्रतिदैवते अभ्िपरतिष्ठापनान्वाधानादिपरूवकं 
“चतुरश्चतुरो मुष्टीनिवेपति?” ““अमुष्मे ता जुष्ट निवेपामि"” इयादिविधिना कायौः। 

अनन्तरं सुसमिद्धे ऽप्राविष्माधानायाघारान्तं कमं त्वा आदियादुदेरोन यथाक्रमं 

१ ख. ग. ससाश्वरथसंस्थोऽपि । २ क. स्थापने देशश्च शङ्खेनोक्तः । २ क. ग. स्थापये- 
च्छुक । ४ घ. युग्युकः । 
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वक्ष्यमाणमन्तरवक्ष्यमाणाः समिधो वक्ष्यमाणप्रकारेण इला *चरवो हातव्याः ।२९८॥ 
%.९.८.॥ 

मन्त्रानाह- 

आकृष्णनं इमे देवां अभिरमधदिवः ककुत् ॥ २९९ ॥ 
उर्ध्यस्वेति च ऋचो यथासङ्ख्यं प्रकीर्तिताः । 
रहस्पते अतियदयस्तथेवान्नात्परिश्चतः॥ ३०० ॥ 

शं नो देवीस्तथाकारण्क्केतं कषण्वन्निमांस्तथां । 
‹‹ आङ्ष्णेन रजसा वतेमान ...› इयादयो नव † मन्त्राः यथाक्रममादियादीनां 

वोदेतव्याः ॥ २९९ ॥ ३०० ॥ ३०० ॥ 

इदानीं सपि आद-- 

अकैः पटाराः खदिरस्त्रपामार्गोऽथ पिप्परः ॥ ३०१ ॥ 

ञओदुम्बरः शमी दूवो कुराश्च समिधः कमात् । 
अ्फेपलारादयो यथाक्रमं सूयौदीनां समिधो मवन्ति } ताश्च अद्रा अभग्राः 

सत्वचः प्रदेदामात्राः कतेव्याः ॥ २०१ ॥ ३०१ ॥ 

किंच- 

एकैकस्य तष्टरातमष्टाविरातिरेव वां ॥ ३०२ ॥ 

होतव्या मधुसर्पिम्यौ दधा क्षीरेण वा युर्ताः | 
* ५८ अन्वस्रावितो विशदोऽन्तरूष्मपक्र ओदनश्च; । ›' इति अप० ५७३ 

+ एतेषां चटाब्छिन्द आदयो ऽपराके विस्तरेण ५७४ पृष्ट व्रष्टन्याः | 

१. करअ. १,अ.३, व. £, क.२.। २-- इमं देवा इति देवाः सोमो यज्ञः । 

२ ऋण अ ६, अ. ३, व. ३७, कर. १. । ४ उदुध्यश्चेति परमेष्ठी वुधाखिष्टुप् । ५ क 

अ. २, अ. ६. व. ३१, क. ५. । £ अन्नातपरिश्रुत इति अश्विसरस्वतीदराः शकरोऽतिजगती । 

७ क्र० अ. ७, अ. ६, व. ५, क्र. ४. । ८ काण्डात्काण्डादि्यन्नी राहुरवष्टप् । ९ क° अ. 9, 

अ. १,व. ११, क्र. ३. । १० अप० इमा अपि | ११ ख. ग. ताश्चसाद्रीः | १२ अप० स्याष्ट 

दरतक । १२३ ख. रेच । १४ अपण सयुताः। 
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आदिलयादीनमेकैकस्याष्टदातसंख्यातां अष्टाविरतिसंख्याता वा यथासंभवं 
¢ (^ {~ 

मधुना सर्पिषा दघ्ना क्षीरेण वा युता अक्ताः अकादिसमिधो हातव्याः || २०२ ॥ 

२०९ ॥ 

इदानी भोजनान्याह--- 

गुडोदनं पायसं च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम् ॥ ३०३ ॥ 

दध्योदनं हविद्चूण मांसं चित्रान्नमेव च । 

दव्याद्ुहकरमादेव दिजेभ्यो भोजनं दिजः ॥ ३०९ ॥ 

राक्तितो वा यथालाभं सत्छरत्य विधिपूवेकम् । 
गुडगिश्र ओदनो गुडौदनः, पायसं पाय॑साऽन्नं, हविष्यं मुन्यन्रादि; क्षीरषा- 

कं क्षीरभिश्रः *षाष्ठिकोदनः, दध्ना मिश्र ओदनो दध्योदनः, हविधृतौदनः, चूण 

तिकचूणमिश्र ओदनः, मांसं भक्ष्यमांसमिश्र ओदनः, चि्लौदनः नानावणोदनः+-- 
एतानि गुडौद नादीनि यथाक्रममादिलयादुदशेन भोजनार्थ द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दयात् । 
ब्राह्मणसंख्या यथाविभवं द्रष्टव्या । गुडौदनाद्यमवि तु यथालाममोदनादि पादप्रक्षाक- 
नादिविधिष्रवेकं सत्कृ सम्मानपुरःसरं दयात् ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ २०४ ॥ 

[ कोर 

दुध्षिणामराह- 

धेनुः शंखस्तथानङ्ान्हेम वासो हयः कमात् ॥ ३०५ ॥ 

कृष्णा गौरायसं छग एता वे दक्षिणाः स्मरताः । 
धेनुः दोग््ी, रेखः प्रसिद्धः, † अनड़न्भारसहो बखछीवदः, हेम सुवर्ण, वासः 

पीतं, हयः पाण्डुरः, कृष्णा गौः, आयसं राद्वादि, छागः प्रिद्धः;--एता धे- 

* «८ षष्टिको त्रीहिविशषः । '' इति अप-५७५ ““ षाशकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते" 

अ० ५५. १. ७७. 

† % अनसो वोढा गोरनङ्ान् । ” इति अप० ६७५. 
= ~ ताना त मत ०४ ताता ताता तानति ज नन 

१ क. एटदातमष्टाविंशतिसख्या वा । २ क. पायसं क्षेरेयं हार्वभ्यं | 



प्रहरीन्तप्रकरणम् समिताक्षरा १९.२३ 

न्वादयो यथाक्रममादित्यादुददोन ब्राह्मणानां दक्षिणाः स्पृताः--उक्ता मन्वादिभेः। एतच्च 

सभवे सति, असंभवे तु यथाखामं शाक्तितोऽन्यदेव याकिचिदेयम् | ०५।।२०५ 

शानिकामेनाविरेषेण मर्व ग्रहाः पृजितव्यां इत्युक्तम् । तत्र विरेषमाह-- 

यश्च यस्य यदा दुष्टः स तं यत्नेन पूजयेत् ॥ ३०६ ॥ 

ब्रह्मणषां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ । 
यस्य पुरुषस्य यो ग्रहो यदा दुष्टोऽष्टमादिस्थाने सितः सतं प्रहं तदा 

यत्नेन विशेषेण पूजयेत् , यस्मादेषां "ग्रहाणां त्रह्मणा प्रवं वरो दत्तः प्रूजेताः सन्तो 

यूयभिष्टप्रापणेनानिष्टनिरसनेन च पूजिंतारं प्रूजपिष्यथेति ॥ ३०६ ॥ ३०६ ॥ 

अध्रिलेषेण दिजानधिकरल शातिकपौिकादीनि क्माण्यतुक्रान्तानि, तच्राभिपेफयणयुक्तस्य 

राज्ञो विेषरेणाधिकार इति दशयति -- 

्रहार्धाना नरेनद्राणामुच्छायाः पतनानि च ॥ ३०७ ॥ 

भावाभावो च जगतस्तस्मासपूञ्यतमा ग्रहाः । 
(^ (^. 

नरेन्द्राणाममिषिक्तक्षान्नियाणां ग्रहाः पूज्यतमो इत्यनेनान्यषामपि पूज्यतमा इति 

गम्यत । उभयत्र कारणमाह--प्राणिनामभ्युदयविनिपाताः ग्रहाधीना: यस्मात्तस्माद्- 

धिकारिभेः पूज्याः । किं च जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य भावाभावाबुतपाततेनिरोधौ 

प्रहाधीनौ । तत्र यथते प्रजिताः तदा स्काठे उत्पत्तिनिरोधौ मवतः । अन्यथा 

उत्पत्तिसमये तस्य नोत्पादः । नै काठे निरोधश्च जगदीश्वरत्वाच नरेन्द्राणां तयोगक्षे- 

` + ^ यद्यपि धमाधम सुखदुःखानुभवहेत्, तथाऽपि पसि मर्मच खलदःखानुभवदेतू, तथाऽपि काकविशेषमनपेकष्य न तद्त् 

भवतः | न च ग्रहाणां गतिविश्ेषमन्तरेण कारूविशेषः शक्यो निरूपयितुमिति भवति 

गरहाधीनस्वं नरेनदरोच्छयादेर्तो विरूढं अहस्थाने दष्टा ॒तत्सूचितागामिदु ;खसंघातविघाताय 

अहयत्तः कायैः | ' इति अप० ५७६. 

१ ख. पूनयितव्याः । २ ख. अपरा च--दुःस्थः । ३ ख पूजयितारं । ४ ख. मिषे- 

कयुक्तस्य ! ५ ख. ^ इति दशयति ” इत्यस्य स्थाने “ इत्याह ” इति पाठः । £ क द्राणां सिद्धयः 

पत 1 ७ क. पूज्यतमाः । अनेनान्ये । ख. घ- पूज्यतमाः । अथ ॒चान्येषामपि पूज्या इति । 

< ख. स्वकार एवोत्पाते। ९ ग. न निरोधकारे । 

25 



१९५ याज्ञवस्क्यस्पृति [ आचाराध्याये 

मकारिणां पूज्यतमा ग्रहा इति तेषां विरोषेण शान्तिकादिष्वधिकारः । तथा च गो- 

तमेन “राजा सर्वस्य ब्राह्मणवर्ज्यम् । ” इति राजानमधिङत्य * वणोनाश्रमांश् 

न्यायतोऽभिरक्ेवं । " “ चर्तर्चैतान्त्छधर्मे स्थापयेत् ।' इत्यादौन्कांक्त्वद्वमानुक्त्वा 

'८यानि च दैवेत्पाताचिन्तकाः र्ूयुस्तान्याद्रियेत }” ““तदर्घानमपि दयक योगक्षेम प्र 

तिजानते ।” इति शान्तिकपौष्टिकाच्नुष्ठानहेतुमभिधाय *“ शान्तिकपुण्याहस्स्त्ययना- 

युष्यमङ्गरसंयुक्तान्याभ्युदयिकाने विद्रेषणस्तम्भनाभिचारद्िषदुद्धियुक्तानि च शाट- 

ग्रो कुयीत् । ̀इति शान्तिकादीनि दारैतानि ॥ ३०७ ॥ ३०४७ ॥ 

इति अहरास्तेप्रकरणस् ॥ 
4 न > न भ [तमा

प न 

[क 

१.--११. ३ 1 २.-११,९।२.--११. १०. ४.--- १4. १५1 ५-44-१4 ६. 

& .--- ११. १७. 



अथ राजघमेप्रकरणस् १२ 

भाधारणान्गृहस्थधर्मादत्वदौनी राञ्याभेवैकादियणयुक्तस्य गृहस्थस्य विरषधमानाह्* -- 

महोत्साहः स्थूट्क्षः छतज्ञो वृद्धसेवकः ॥ ३०८ ॥ 

(कात् 9) 

विनीतः सत्वसपन्नः कुर्टनस्सयवाक्शचिः । 

अदीधंसूःस्मतिमानक्चुद्रोऽपरुषस्तथा ॥ ३०९॥ 

[१ 

धार्मिकोऽव्यसनर्चैव पराज्ञः शूरे रहस्यवित्। 

स्वरन्धोप्ताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीयां तथेव च ॥३१०॥ 

विनीतस्थ वातीयां जय्यां चेव नराधिपः । 

पुरुषाथसाधनकमंरम्माध्यवसाय उत्साहः, महायुत्साहो यस्यासौ महो- 
4 

साहः, बहदेयाथद्दी स्थूटरक्षः, परछकृतोपकारापकारो न विस्मरतीति तज्ञः तपोज्ञा- 

नादिवरद्धानां सेवको बरद्धसेवकः, विनयेन युक्तो विनीतः ,--विनयङशब्देनाविरुद्धः 

ूरवोक्तखातर्केधममकटाप उच्यते---न संदायं प्रपयेत नाकस्मादग्निय वदेत ।' इत्यादिनो- 

क्तः, $ सत्वसंपनः संपदापदोर्षविषादराहेतः › मातृतः पितृतश्चामिजनवान्कुखीनः, 

£ ८५ उक्ता वणैधमीः ब्ह्यचारिशृहस्थघरमश्च इदानी राज्ञो गृहस्थसापि गुणवतः 

जनपदपरिषारुनादिधमीन्वक्तुं ये्यगियुक्तः प्रजापारनयोग्यो भवति तान्स्तावदाह । इति 

अप० ५७६. 

† ̂ महोत्साहो महोचमः  महाविषयस्वमविहन्यमानत्वं चोत्साहस्य महत्वम्। ' ! इति 

अप ० ५५७७. 

‡ ̂ यः प्रत्युपकारायोपकारेणं स्मरति स कृतन्तः । ”” इति अप० ५७७. 

६ “८ दुदैक्ामापन्नोऽपि न न्यायादपैति यः स सास्विकः । ` ' इति अप० ५७७. 
[1 

१ क. साधारणासाधारणान् ०। २ ग. धमौनमिधाय ° ३ अप० सूत्री । ४ क- कमेषमं । 

५ आ. १३२ । 



१९६ याज्ञवत्क्यस्मृतिः [आचाराध्याये 

सलयवाक्सलयवचनरीरः । डचिर्बाह्याम्यन्तर्ौचयुक्तः, अवदयकायाणां कर्मणा- 
मारम्मे प्रारन्धानां च समापने यो न विरम्बतेऽसावदीधसूत्रः, * अधिगताथोविस्मर- 

णसीठः स्मृतिमान् , †अश्ुद्रोऽसटृणदधेषी, अपरुषः परदोषाकौतेनरीठः, धार्मिकः व- 

णीश्रमधरममीचितः, न धि्यन्ते ‡ व्यसनानि यस्यासौ अग्यसनः+--व्यसनानि चाष्टा- 
द्रा, यथाऽऽह मनुः ““मृगयाऽक्षा दिवास्वप्नः परिवादः खियो मदः । तैयेत्रिकं दथा- 
घातः कामजो दशको गणः वैन्यं साहसं द्रोह ईष्यांऽसूयाऽथ दूषणम् । वाग्दण्डजं च 
पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥» इति । तत्र च सप्त कष्टतमानि, यथाऽऽह-- 

८८ पानमक्षाः चियस्चैव मृगया च यथाक्रमम् | एतत्कष्टतमं विदाचतुष्के कामजे 

गणे ॥ दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्याथदूषणम् । क्रोधजेऽपि गणे विदात्कष्ठमे- 
तत्तकं सदा ॥*'” इति-- प्रज्ञो गम्भीराथावघारणक्षमः, द्रो निमेयः, ६ रहस्यवित् 
गोपनीयाथगोपनचतुरः, स्वरन्धरमोप्ता स्वस्य सप्तसु राञ्यज्खघु यत्परप्रवेराद्राररोथिल्यं 

तत्छरन्ध्र- तस्य गोप्ता प्रच्छदयिता, | आन्वीत्षिक्यामात्मविदयायां +दण्डनीत्याम- 

थेयोगक्षिमोपयोमिन्यां, वातोयां कषिवाणिञ्यपञ्युपाट्नरूपायां धनोपचयहेतुमूतायां, 

** तुय्यां ऋग्यज्ुःसाममस्थां च विनीतः तत्तदभि्ञः प्रावीण्यं नीतः, यथाऽऽह 
मनुः--:“ब्रैविदभ्यस्रयीं विद्यां दण्डनीति च तद्विदः । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्धयो- 

1 व व 
वातीरम्भांस्च खोकतः ॥ ” ईति,--नरायिपो राज्याभिषिक्तः+--स्यादिति सवत्र 

संबन्धः ॥ ३०८ ॥ २०९. ॥ ३१० ॥ ३९० ॥ 

[ क 

# ८ ग्रमितेऽर्थे निराशङ्कः । ̀` इति अप ०५७७. 

† “* अश्चुद्रः अनस्पह्दयः । योऽस्पापक्रारोपकाराभ्यां कोपप्रसादवान् सोऽस्पह- 

दयः; } इति अप ० "७७, 

† ्̂पुरषाथविश्षिपकं चयूतादिकं म्यसनं तद्रहितः अग्यसनः।” इति अप० ५७७ 

६ ̂“ आस्मज्ञो मन्त्रकषः पररन्ध्रक्तो वा । इति अप० ५७७. 

|| ‹ आन्वीक्षिकीवेदाद्यविरुढधन्यायाविद्या 1 इति अप० ५७७. 

4 तच्छाखरविषयविभागादि महाभारते शान्तिपवेणि ५६ तमे अध्याये दष्व्यम् । 

++ “'्रयीय्रहणात् तत्परिकरभूतानि व्याकरणादयाङ्गनि मीमांसापुराणधमशाखाणि गृह्य 

न्ते । `› इति जप० ५७७. 
[ाकाताकरमानत 

ि।०।ि
ििििि

ििि 

१ क. वृथालयागः । मवस्प्रतौ-- बरृथाय्या च! २.-- ७. ४७; ४८ । ३ क, मेतत्नयं 

सदा । ४.--७. ५०, ५१। ५क गोपनढुशलः । कं ६ ग. कम्यङ्धः सामारन्यायां च । ७.-- 

७२. । 



राजधमगप्रकरणम् |] समिताक्षरा १९९७ 

एवममिषकगुणगुक्तस्यान्तरङ्गान्धमांनाभेधायेदानी वदिर्नानाद्- 

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्मोखान् स्थिरान्शुचीन् ॥३११॥ 

तेः साध चिन्तयेद्राञ्यं विप्रेणाथ ततः परम् । 
महोत्साहादिगुणैथुक्तो राजा मन्त्रिणः कुवीत । कथंभूतान् “प्राज्ञान् हि- 

ताहिताषिवेककुराखान् , मौरन्त्ववरापरम्परायातान् , * स्थिरान्महत्यपि हषविषाद्- 
स्थाने विकाररदहितान् , शुर्चन्धमौथकाममयोपधाद्धान् । ते च सप्ताष्टौ वा कायः, 

यथाऽऽह मनुः--““ मौटचज्छखरविदः दूरान् रब्धरक्षान्कुखोदद्धवान् । सचिवान्त्सप्त 
चाष्टौ वा वुर्वीत सुपरीक्षितान् ॥ ” इति । एवं मन्त्रिणः पूर्वं छत्रा तैः साधं 
राज्यं सन्धिविग्रहादिरक्षणं कार्य चिन्तयेत समस्तै्न्यस्तेस्चं 1 मनन्तरं तेषाममिप्राय 

क (0 

ज्ञात्वा सकट्राच्राथविचरक्दटेन ब्राह्णिन पुरोहितेन सह कार्यं विचिन्त्य ततः 
(^. 

स्वयं बद्धवा कार्यं चिन्तयेत् ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ 

कीटं पुरोहितं कुयोदिलयाह- - 

प, (+ श. भ, ^. (~ 

पुरोहितं प्रकृवीत देवज्ञमुदितोदैतम् ॥ ३१२ ॥ 

दण्डनीयं च कुरारूमथवङ्गिरसे तथा । 
पुरोहितं च सर्वेषु द्टद्षटर्थषु कमसु पुरतो निहितं दानमानसत्कोरेरात्मसं - 

बद्धं 1 कुयौत् । कथं भूतम् {--{ देवज्ञं अहोत्पाततच्छमनादे्वेदितारं उदितोदितं 

५८८ स्वामिदहितेऽष्वचञ्चरान् । *° इति जप ० ५७७. 

† “८ पुरोहितं भ्रङ्र्वीत वृण्वीत, वरणन हि पुरोदितस्वसुस्पद्यते यथाऽध्वयुंस्वादिकम् । 

इति जप० ५७८. 
व 

{ ̂ दैवन्लो ज्योतिदशास्त्रवित् । तेन हि शास्स््रिण प्राणिनां दैवं कर्मेविपाको 

क्तायते । ̀ इते अप० ५७७. 
ति शा 1 

(ना तानन न [1 
[1 

४ १ 

१.७, ५४. ] २ क. समस्तेन्यस्तैवी अनन्तरं । २ क. ततः स्वबुद्धया काथ । ४ खः 

पुरतो हितं । घ. पुरो निहितं । 
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विदाभिजनानुषठानाैभेरुदितैः शाच्ोक्तैः *उदितं समृद्धं दण्डनीलामथशाघरे कुशम् 
अथवोद्धिरसे च सान्यादिकमेणि ॥ ३१२ ॥ ३१२ ॥ 

© (~ 

श्रोतस्मातकरियाहेतोवेणुयादेव चिजः ॥ ३१३ ॥ 

यज्ञाशरैव प्रकुर्वीत विधिवद्ूरिदक्षिणान् । 
(~ ्रोता्भिहोत्रादिस्मार्तोप(सनारिक्रियानुष्ठानाि दधर्थ ऋत्विजो वृणयात् । 

यज्ञाश्च राजसूयादीनिधिवयथाविधानं भूरिदक्षिणान्बहदक्षिणानव कुयात् | ३१२ ॥ 

२१३ ॥ 

फे च-- 

@ ~ 

मगांश्च दयांदिमेभ्यो वसूनि विविधानि च ॥ ३१४ ॥ 

क्षयोऽयं निधी राज्ञां यदिपरेषूषपादितम् । 
ब्रह्मणेभ्यो मोगान सुखानि तत्साधनदानद्रारेण दव्यात् , वसूनि च सुवणे- 

रूप्यमूप्रमृतीनि विविधानि नानाप्रकाराणि देयानि यस्मादेष राजञां अक्षयो निधिः 
रोवाधिः यद्वाह्मणेभ्यो दीयते | साधारणघम॑लेन दानप्राप्तौ सयां राज्ञां दानप्राधान्य- 

प्रतिपादनार्थं पुनवेचनम् ॥ ३१४ ॥ ३१४ ॥ 

किं च-- 

अस्कन्नमन्यंथं चैव प्रायदिचत्तरदूषितम् ॥ ३१५ ॥ 

अभ्भेः सकाशाद्टिमाभनौ हृतं श्रेष्ठमिहोच्यते । 
क 

* “ये मन्त्रिणास्ुदिता उक्ताः प्रज्ञादयो गुणाः ते यस्योदिता भूताः स उदितो- 
दितः । ° इति अपु° ५७८. 

† “ आत्मोपकारकस्वेन निधितुल्यत्वात् निधिरयं राज्ञां यद्विग्रेषुपपादितं विप्रेभ्यो 
द॒त्तम् । रोकिको निधिर्पभोगास्ाक्चोरादिवशात् कदाचित्क्षीयते द॑त्त तु न तथेति विरेषो- 
ऽयमिति वक्तुसुक्तमक्षय इति । भूमौ निहितं सुवणौदिकं निधिः 1 न केवर निधर्तकृ्टं 
दानमपि व्व्मिहोजादेरपि । न हि दाने कस्यचिद्धविषः स्कन्नं स्कन्दन व्यथनं वा विद्यते, 

येन विगुणं सद्चिहोत्रादिवदफरं स्यात्।” इति अप० ५७८. 
० 

१ ख. दुत्वा विप्रभ्यो । ३ ख. देयानीति नास्ति । ३ ख. मन्ययं चैव् । 
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अग्नेः सकाशादग्निसाध्यात् भूरिदक्षिणात् राजसूयादेरपि विप्राग्नी हुतं प्रष्ठ 
मिरोच्यते,--यत् एतदस्कन्नं क्षरणरदहितं, व्यथं पञ्युिंसारहितं, प्रायश्ित्तेरदूषितं 
प्राय्ित्तायासरदितस् ॥ ३१५ ॥ ३१५ || 

वसूनि विप्रेभ्यो दुादिप्युक्तेम् › कया परिपास्या दुद्यादिव्याह- - 

अजटन्धमीहेदर्मण टब्धं यन्न पाटयेत् ॥ ३१६ ॥ 
की (~ * वद * स् 

पारितं वद्धयन्नीदया वृद्धे पात्रेषु निक्षिपेत् । 
अटन्धटामाय घर्मश्ञाल्रानुसरेण यतेत । यतेन रब्धं तत्परतया रक्षेत् । 

पौलितं नीया बैणिक्पथादिकया ब्रद्धि नयेत् । बद्धं च पत्रिु* त्रिविधेषु घमीथकाम- 
युक्तेषु निश्षिपेत् दयात् ॥ ३१६ ॥ ३१६ ॥ 

प्रात्र निक्षिप्य कि कुयादिव्याह-- 

द्त्वा भूमि निबन्धं वा कृत्वा टेख्यं तु कारयेत् ॥ ३१७ ॥ 

आगामिभद्रच्रपतिपरिज्ञानाय पाथिवः। 
यथोक्तविधिना भूमि दत्वा स्वत्वानग्रात्तं कत्वा † निबन्धं वा एकस्य भाण्डभर 

कैस्येयन्तो ख्पकाः, एकस्य पणभरकस्येयन्ति पणौनीति वा, निबन्धं कत्वा टेख्यं 
कार र् | किमथेम् --भगामिन रएष्यन्तो ये भद्राः साधवो पतयो भूपास्तेषाम- 

नेन † तमनेनप्रतिगृहीतमिति परिज्ञानाय । पार्थेवो भूपतिः । अनेन भूपतेरेव भूमि- 
क क 

दाने निबन्धदाने वाऽधिकारो न मोगपतरिति दरितम् ॥ ३१७ ॥ २१७ ॥ 

केख्य कारयेदिष्युक्तम् , कथ कारयेदिलयाह-- 

पटे वाताम्रपदे वा स्वसुद्रोपरिचिहितम् ॥ ३१८ ॥ 
# « विद्यातपोव्रृत्तसंपन्नेषु ` इति अप० ५७८. 

{† «‹ अस्मिन्प्रामे प्रतिक्षलं श्च्रस्वामिनेतद्धनमस्मे भव्यब्दं रतिमार वा देयमिल्येव 
मा नेयमो निबन्धः । ?` इति अप० ५७८ 

9 न ग 0 प ` कव नन ज 8 

१ ख. ङ्न्ध॒तत्परिपाल्येत् । स्वयमवेक्षया रेत् । घ. तत्परिपाख्येत् । स्वयमवेक्षया 
तद्रक्षेत् । पाछितं तत्परतया रेत् । २ क. रक्षितं नीत्या । ३ ग. नीत्या वाणिज्यादिकया । क. 
वणिरकयया । ४ घ. पत्रेषु घर्मा । “^ क. ख. घ. धर्माथैकामपात्रेषु नि 1 & घ. इयन्तोऽक् पका । 
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अभिटेल्याऽऽत्मनो वद्यानात्मानं च महीपतिः | 

प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवणेनम् ॥ ३१९ ॥ 

स्वहस्तकारुसंपन्नं रासनं कारयस्स्थिरम् । 
कापौसिके पटे ताम्रपदरे ताम्रफकके वा आत्मनो वंद्यान्प्रपितामहापितामहपितृन् 

बहुवचनस्याथवक्छीत् वंशवीर्यश्रुतादिगुणोपवणनप्रवकममिटेख्याऽऽत्मानं+--च श- 
व्दात्प्रतिग्रहीतारम् , प्रतिम्रहपरिमाणे दानच्छेदोपवणेनं चामिर्ख्य--प्रतिगृह्यत इति 

प्रतिग्रहो निबन्धस्तस्य---खूपकादिपरिमाणं--दीयते इति दान--क्षेत्रादि तस्य छेदः 

--कियते अनेनेति केदः--जै्याद्याघाटोनिवतेनपरिमाणं च तस्योपवणेनं अमुकनदा 
दक्षिणतोऽयं प्रामः क्षत्रं वा पूर्तोऽसुकम्रामस्य, एतावन्निवतेनमित्यादिनिवतंनपरिमाणं 

च ठेख्यमेव, आघाटस्य नदीनगरवत्मौदेः संचारिविन भूमेन्यूनाधिकमभावसंभवात्तनि- 

वृ्यथम् । स्वहस्तेन खदस्तटिखितेन मतं मे अमुकनाश्नः अमुकपुत््रस्य यदत्रोपरि 
टेखितमित्यनेन संपनं संयुक्तं केन च द्विविधेन राकनरपातीतसंवत्सररखूपेण च 

दानकाटेन चन्द्रसूरयोपरागादिना संपन्ने स्वमुद्रया गरुडवाराहादिख्पैयोपरि बहिश्चि- 

हितम् अङ्कितं स्थिरं ष्टं +रासनम्--शिष्यन्तो भविष्यन्तो पतयः अनेन (दानाच्छ- 

योऽनुपाकनम्” इति शासन--कारयेत् मर्हीपापिनं भोगपतिः। सन्धिविग्रहदिकारिणी 

केनचिद्टेख्यम् ,--“* सन्धिविग्रहकारी तु मबेघस्तस्य ठेखकः । स्वयं राज्ञा 'परमा- 

दिष्टः स छ्विद्राजशासनम् ॥'' इति स्मरणात् । दानमात्रेणेव दानफटे सेद्ध 

रासनकारणं तत्रैव भोगाभिब्रद्धया फडातिशयाथम् ॥ ३१८॥।२१९॥ ३१ ~ ॥ 

इदानीं राज्ञो निवासस्थानमाह-- 

रम्यं पराव्यमाजीव्यं जाङ्गरं देशमावसेत् ॥ ३२० ॥ 

तत्र दुगौणि कुवीत जनकोशात्मगुप्तये । 
णा म्म 1 

> ^“ शिष्यन्ते दानापहारानिवयन्ते भाविनो भूपतिप्रश्तयो येन तरः [स- 

नम् ।› इति अप० ५७९. 

१ क. ‹ ताम्रपट्टे › इति नास्ति ख. घ. ताम्रपटे एख्के । २ ख. घ. अथेवत्वाय । २ ग. 

नदयादौ निवततैनम् 1 ४ क. “ अघुकनाश्नः› इति नासि । ५ क.सरूपेण। ६ख.ग. ध. स धिवि. 
ग्रहादिक,रिणा न येन केनचित् । 
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रम्यं रमणीयं अशोकचम्पकादिभिः, पशव्यं पञ्चभ्यो हितं पञ्यु्रद्विकरम् , 

आर्जान्यसुपजीव्य कन्दमूखफल्पुष्पाेभेः, * जाङ्गकं--यदयप्यस्पोदकतरुपवेतो देशो 

जाङ्गकछः, तथाऽप्यत्र समजटतरूपवतो देयो जाङ्गरशाब्देनाभिधीयते--तं देशमावसेत् 
अधिवसेतू । तत्रैवंविधे देले जनानां कोशस्य सुवणोदेरात्मनदच रक्षणार्थं दुर्ग कुर्वीत । 
तदी च षद्धिधम्) यथाऽऽह मनुः--“ घन्वदुे मृहीदुरौमव्ी वाक्षयमेव च | 

7 नरदुग गिरिदुर्गे च समावृत्याऽऽवसेद्पुरम् ॥ ”” इति ॥ ३२० ॥ ३२० ॥ 

कि च- 

तव तच च निष्णातानध्यक्षान्कुरखन्शचीन् 1 ३२१ ॥ 

परकुयौदायकर्मान्तव्ययकमंसु चोयतान् । 

तत्र तत्र धरमीथकामादिषु अध्यक्षान् योग्यानधिकारिणः प्रकुयोनियुज्जीत; 

यथाः“ पर्मक्वयेषु धर्ंज्नानथत्येषु पण्डितान् । चरु ईबानियुज्ञीत नीचा्नेचि 

घु कर्मसु ॥ ? इति ! कौष्दान् --निष्णातान् अनन्यन्यापारान् , कु्टान् तत्त 

द्रषापारचतुरान् , छ्चीन् चतुविधोपधाञ्द्रान्, आयक्ैसु खुवणांुत्पत्तिस्थानेपुः 

व्ययकर्मसु सुबणादिदानस्थनेषु च, उयतान् अनरुसान् , च राब्दापप्राजञलादिगुण- 

युक्तान् । उक्तं च--' ्रज्ञत्वमुपधाुद्धिरप्रमादोऽभियुक्तता । कार्येषु व्यसनाभावः 

सखामिभक्तिश्च योग्यता ॥ ” इति ॥ ३२१ ॥ ३२१ ॥ 

‹ भोगाश्च दव्यादिपरभ्यो वसूनि वित्रिधानि चं ।' इति सामान्येन स्वस्यदानम॒क्तम् । इदानीं 

नुपाणां विक्रमार्नितस्य दानि फढातिशयमाह-- 

नातः परतरो धर्मा पाणां यद्रणाजितम् ॥ ३२२॥ 

(1 # प्रजाभ्य 11 ३ 

विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं श्चाभयं सदां । 
॥ 

* ८ जाङ्गरः स्वव्पन्रश्षोदकपवतो बहुपश्षिषगः प्रचुरवषोतपश्च ।'” इति जप० ५८०. 

_ 
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१ क. कन्दुमूखादिभिः । २ क. समृद्नक० । ३ क. तित् । ४ घ. मृगी । ५. 

७. ७०.। ६ क. धर्मार्भ्ाल्रादिषु० घ. धघमौदिख्रवादिषु° । ७ ख. चिन्येषु° । ८ आ. ३१५. । 

९ क. तथा । 
26 
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नास्मादुत्छृष्टतमो धर्मो दरपाणां विदत यद्रणार्जितं द्रव्यं विप्रेभ्यो दीयते, 
यच प्रजाम्योऽमयदानम् ॥ ३२२ ॥ ३२२ ॥ 

रणानितं देयमिययक्तम् दरव्याजनाय रणे प्रत्तस्य विपक्तिरमि संभवतीति न धमो नाप्य 

ति ततो निग्रत्तिेव प्रेधसीव्यतञाह-- 

य॒ आहवेषु वध्यन्ते भूम्यथमपराङ्मुखाः ॥ ३२२३ ॥ 

अक्रटैरायुधर्यान्ति ते स्वगे योगिनो यथा । 
ये भूम्यायथमाहवेषु प्रत्ता अपराङ्मुखा अभिमुखा वध्यन्ते मार्यन्ते ते 

स्वग यान्ति योगाभ्यासरता यथा यद्यक्टैरविषादिग्धादिभिरायुषेरयोद्धारो भवन्ति ॥ 

२३९२ ॥ ३९२ ॥ 

किं च-- 

पदानि कतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवतिनाम् ॥ २२४॥ 
ता $ 

राजा सुक्तमादत्ते हतानां विपलायिनाम् । 

स्वरेषु क्रितुरगरथपदातिषु भयनेष्वनिवतिनां परवबलाभिमुखयायिनां पदानि 

क्रतुतुद्यानि अश्वमेघतुल्यानि । विपयये दोषमाह-- विपलायिनां पराद्ूमुखान। 
हतानां राजा सुकृतमादत्ते ॥ ३२४ ॥ २२४ ॥ 

अपि च- 

सो अ (कमज 

तवाहवादिनं छ्घीबं निर्हेति परसंगतम् ॥ २३२५॥ 
| र (द 

न हन्याहिनिवृत्तं च युदधप्क्षणकादिकम् 

# ८“ ननु पाक्षिकानर्थ॑रङ्कया ब्रक्चावतां रणे प्रब्त्तिरनुपपन्नेति विधिरयं न घटते इत्य- 

क्रह-- इति अप० ५८० 

† “° द्राविमो पुरुषो रोके सूयमण्डरभोदेनौ । परिराडयोगयुक्छश्च रणे चाभिसुखो 
इतः ॥ 2 

१ के. ज्यायसीं ¦ 
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तवाहमिति यो वदाति तं, छ्वीवे नपुंसकं, निरेति निरायुधं, परसंगतमन्येन प व 

सह युद्धयमानं, विनि युद्धादिनिरत्त, युद्धपरेक्षणको युद्धददीी तम्,-- न हन्या- 
दिति सवैत्र संबन्धः । आद्धरहणादश्वसारथ्यादीनां ग्रहणम् , यथाऽऽह गोतमः- 

* न दोषो हिसायामाहवे 1") “‹ अन्यत्राश्रसारध्यनायुधक्ृताज्ञटिप्रकीणकेरापराङ्मु- 
खेपविष्टस्थलब्रक्षारूढ दूतगोब्राह्मणवादिरम्यः।'' इति | चाङ्लोऽप्याह---““ न पानीयं पि- 

वन्तं, न यज्ञानं, नोपानहौ प्रमुञ्न्तं, नावमाणे सवमाणो, न चियं, न करेणु, न 

वाजिन, न सारथि, न दूतं, न ब्राह्मणे; न राजानमराजा, हन्यात्” इति ॥ ३२५॥ 

९९५ ॥ 

कृतरक्षः समुत्थाय पद्यदायव्ययो स्वयम् ॥ ३२६ ॥ 

व्यवहारास्ततो दृष्टा खाता सुज्ञीत कामतः । 

कृतरक्षः पुरस्याऽऽ्मनश्च रक्षां विधाय प्रतिदिनं प्रातःकाट उत्थाय स्वयमे- 

वाऽऽयभ्यथौ पर्येत् । ततो व्यवहारान् दष्ट मध्याहकारे >खाला कामतो यथारीचि 
भुञ्जीत ॥ ३२६ ॥ ३२६॥ 

1. ¢^ ल कर ( कउ क्षिपेत् 

हिरण्यं व्याप्रतानीतं भाण्डागरेषु निक्षिपेत् ॥ ३२७ ॥ 
र $ र दू न्प [द # ४ 

परयच्चारास्तत दृ तान्प्रषयन्मान्तसगतः | 

तदनन्तरं दिरण्यादिकं 1 व्याप्तैिरण्याद्यानयननियुक्तैरानीतं स्वयमेव नि- 

रीशष्य { माण्डागरिु निक्षिपेत् | ततश्वारान् विश्वस्तनप्रतयागतान्पच्येत् । ये पर- 
राज्ये वृत्तान्तपरिज्ञानाय परित्राजकतापसादिरू्येण गूढचारिणः प्रेषितास्तांश्च दृष्ट 

कचिसिवेशयेत् । तदनन्तरं दूर्ताश्च पर्येत् } दूताङ्च ये प्रकटमेव राच्यौन्तसेप्रति 
[वि -- ------------ न ~ म [त 

# ८ स्नानग्रहणं सकरमाध्याह्धिकोपरुक्चषणम्।' ' इति अप० ५८१. 

† “८ व्यापृतः करादिदानाधिक्रतेरानीतं 1? इति अप० ५८२. 

¶ “८ भाण्डागारे धननिधानश्ाखायां क्षिपेत् " इति । अप० ५८२. 

१ विनिवर्तनम् । २ घ. युदधगरकषणकं युद्धदरिनं न हन्या० । २ ^“ अन्यत्र व्यश्वसारथ्या- 

युधक्रृतान्जाछेः” इति च प्राठः । ४.---¶०. ७; १८. । ५ क. न यायिनमिव्यधिकम् ६ ख. 

काटं । ७ अव० भाण्डागारे न्यसेत्ततः। ८ क, स्वकान् ; घ. स्पृञ्चान्० } ९ ख. राजा० ! 
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क गतागतमाचरन्ति | ते च त्रिविधाः- निसृष्टाः संदिष्टा्थाः रासनंहरास्चेति । 

तत्र निसृष्टाथाः राजकायोणि देदाकाटोचितानि स्वयमेव कथयितुं क्षमाः, उक्तमाव्र 

ये परस्मे निवेदयन्ति ते संदिष्टाः, शासनर्हरास्तु राजछेखहारिणः । तान्पूवप्रेषि- 
नत ४ 

तानागतान्मन्रिसंगतः पर्येत् , ट्टा तद्वातोमाकटय्य पुनः प्रेषयेत् ॥ ३२५७ ॥ 

२९७ || 

ततः सरविहारी स्यान्मन्तिभिवी समागतः ॥ ३२८ ॥ 

वरानां ददान कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत् । 

तदनन्तरमपराहञं स्वैरं यथेष्टमेकोऽन्त -पुरविहारी स्यात्, " मन्तिमिर्वा वि- 
श्वासिभिः करक्रुराढेः परिदासवेदिभिः परितः खीभिङ्च रूपयोवनवैदग््यरा- 

छिनीभिः, ““ मुक्तवान् विहरेच्चैव ्ीमिरन्तः पुरे सह । विहत्य च यथाकामं पुनः 
कार्याणि चिन्तयेत् ॥' इति मनुस्मरणात् । तते विरिष्टैवघकुसंमविकेपनारङ्करि- 
रल्ङ्कतः दस्यश्वरथपदातिवलानि दृष्ट सेनान्या सेनापतिना सह तद्रक्षणादि 

देराकारोचितं चिन्तयेत् ॥ ३२८ | ३२८ ॥ 

सं्यायुपास्य श्रणयाच्चाराणां गूढभाषितम्॥ ३२९ ॥ 

गीतनरदेश्च मुज्ीत पटेत्स्वाध्यायमेव च । 

ततः सायकाठे सेंध्यासुपास्य--सामान्येन प्राक्तस्यापि पुनवचनं कायौ- 
कुरुत्वादविस्मरणा्थम्--अनन्तरं ये प्रवेदर्टीः कचित्स्थाने निवेरितंस्तष चाराणां 

गूढ माषितमन्तर्वेरमनि राछ्रपाणिः श्रृणुयात् । उक्त च--““ सन्ध्यां चोपास्य 
(- = (~ ©. श्रणुयादन्तर्वेरमनि शाखभृत् । रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥* इति । 

ततो ृत्यगीतादिभिः कंचित्कारं कीडित्वा कक्षान्तरं प्रविदय भुञ्जीत,“ गत्वा 

“ ‰८ भक्ता यथेच्छमङ्गनाभिः सह ऋडत् । कायवशान्मन्त्िसमागतो वा भवेत् ।* 

इति अप० ५८३ । 
यापी 

१ क. घ. हस्ता । २.--७. २२१.। ३ क. वखारङकरेविठेपनकुसुमायैः । ४ क, पूर्व 
टर । ५ क. निवासिताः । ६, मडुः-- ७. २२३. । 
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कक्षान्तरं वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् । प्राविरोद्धोजनार्थ च * छीभिरन्तः पुरं सद्र 
इति स्मरणात् । ततोऽस्मरणार्थं यथाराक्ति स्वाध्यायं पठेत् ॥ २२९ ॥ ३२९ ॥ 

40. ज 
सवराच्ूयघिण बतवुष्यत्तथव च| ३३२० ॥ 

सा ॥ 0 तड "स र 

सण ॥चन्तयहृव्वा सवकतेव्यतास्तथा । 

तदनन्तरं तूथरा्धादिधोषेण संविरत्खम्यात् । तग्रैव तूर्थादिधोपेण प्रतिबु- 
धयेत् । प्रतिबुध्य च राच्रविद्धिरविश्वासिभिः सह, एकाकी वा पश्चिमे यमे रासा 
णि चिन्तयेत् , सवेकतेष्यतीश्च सवैकार्याणि च | एतच स्वस्थं परतयुच्यते । अस्वस्थः 

८ क क क + {7 पुनः सवेकारयषु अन्यं नियोजयेत् , यथाऽऽह मनुः- 4 एतदृत्त समातिष्ठेदरोगः 
च (म पृथिवीपतिः । जघस्थ; सवमेवेतन्मन्निमुख्ये निवेद” इति ॥ ३ ०॥ ३३ ०~ ॥ 

प्रषयेचच ततरचारान्सष्वन्येषु च सादरार्न् ॥ ३३१ 1 
( ऋविक्पुरोहिताचार्येरारीभिरमिनन्दितः | 

दष्टा ज्योतिर्विद वेचान्दवोद्रां काञ्चनं महीम् ॥ ३६२ ॥ 

नैवेशिकानि च तर्तः श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च | 
अनन्तरं तत्रस्थ एव विश्वस्तान्खान् चारान् दानमानसत्कारेः पूजितान् खेषु 

सामन्तायधिकारिषु अन्येषु महीपतिषु पेषयेत् तचिकीर्षितपरिज्ञानाय । ततः प्रातः- 
सन्ध्यामुपास्याश्रेदोत्रं हतवा , पुरोदहितविगाचायोदिभिरारीभिरभिनन्दितो ज्योतिविदो 

षा तेम्यश्च ्रहादिस्थितिं विदित्वा, रान्तिकादीनि च पुरोहितायादिद्य वैयश्व टा 

तेम्यश्च स्वरारीर स्थितिं निवे प्रतिविधानं चादिद्य, गां दोधरीं काञ्चनं महीं च 

नेवेरिकानि विवाहोपयोगीनि कन्यार्ङ्करादीनि गृहाणे च सुघाधवङ्तादीनि- 

श्रोत्रियेभ्योऽधीतवेदेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दबादेति प्रवेक संवध्यते ॥ २३१। २३२॥ 

२२२९ ॥ 

# ५‹ स्त्रीभिः परिचारिकाभिः...7 इति मेधातिथिः । “‹ परिचारिकसखीव्रतः. ..” 

इति ऊुद्टुक; । तस्मात्पृवोक्तं सिया सह भोजनं न बाधितम् । 
ण म मन 

१ मवुः--७. २२४. । २ क. घ. कतैव्यतां ° ! ३२--७. २२६. । ४ अप° सादरम् । 
५ क.अप० गाः 1 £ अप० तथा । ७ अपण श्रोत्रियाणां । < क. ब. गाः दूषः । 



> 
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कि च-- 

ब्राह्मणेषु क्षमी लिग्धेष्वजिद्यः कोधनोऽरिषु ।॥ ३३२ ॥ 

जा | =^ प्रज था [अ 

स्याद्राजा मत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ! 
ब्राह्मणेष्वाधिक्षिपत्छपि क्षमी क्मावान् › क्िग्धेषु खेहवत्सु मित्रादिष्वजिह्यः 

अवक्रः , अरिषु क्रोधनः , मृलवर्गेषु प्रजासु च दहिताचरणेनाहितनिवतेनेन च पि- 
~ 

तेव दयावान्+--स्यादिति प्रसेक संबध्यते ॥ ३३३ ३३३ ॥ 

पुण्याखंड्भागमादत्ते न्यायेन परिपाख्यन् ॥ ३३४॥ 
€ ॥ ध जा ९ [३ 

सवेदानाधिक यस्मासखजानां परिपाख्नम् । 

यस्मान्यायेन शाच्चोक्तमर्गेण प्रजाः परिपालयन् परिपाडितप्रजोपचितपु- 

ण्यात् षड्भागं षष्ट मागमादतते यस्माच सर्वभ्यो भूम्यादिदानेभ्यः प्रजानां परिपाटन- 
मधिकफटम् --तस्मात्प्रजास॒ यथा पिता तथेव स्यादिति गतेन संबन्धः | ३३४॥ 

३२४ ॥ 

(अ (दि 

चाटतस्करदुवेत्तमहासाहासिकादिभिः ॥ २३३५ ॥ 

पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्च विरोषतः। 

“चाटः प्रतारकाः विश्वास्य ये परघनमपहरन्ति , प्रच्छन्नापहारिणस्तस्वराः, 

दत्ताः रेन््रनाछ्िककितवादयः , सहो बरं सहसा बलेन कतं साहसं महच 

तत्साहसं च महासाहसे तेन वतन्ते इति 1†महासाहसिकाः प्रसद्यापहारिणः, ¡आदि- 

राब्दान्मोटिकक्ुहकवृत्तय--एतैः पीडबमानाः बाध्यमाना; प्रजा रक्षेत् । कायस्था 

* ^“ चाटाः पिशुनाः"? इति अप० ५७४. 

† ““ महासाह सिकः मनुष्यमारणबन्दिरहादिकारी ।*` इति अप० ५७४. 
{ “ आदिशब्देन कूटमानकूटसुवणौदिकारिणो रक्ष्यन्ते 1” इति अप० ५७४. 

ॐ) क सा 

१ क. अप० वर्गे च० । २ पुण्यषड्भागम् 1 ३ क. धर्मशाखममिण । ४ क. बकवृत्तायाः। 
ध. कुहकटुवरत्तयः । 
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[प 

गणका ठेकखाश्च-तैः पीडबमानाः विरोषतो रक्षेत् , तेषां राजवछछमतयाऽतिमा- 

यावितयां च "दुर्सिवारत्वात् ॥ ३३५ ॥ २३५ ॥ 
~ 

अरक्यमाणाः कर्वन्ति यत्किचित्किल्विषं प्रजाः ॥ २३६ ॥ 
= _ „£ मौ तस्मात्तु नृपतेर यस्मादर्ञायसो करान् । 

अरक्ष्यमाणाः प्रजाः यक्किचिक्किल्िषं चौर्यपरदारगमनादि कुवन्ति तस्मा- 
= 

तपापादर्ध नृपतेभवति यस्मादसौ राजा रक्षणार्थं प्रजाभ्यः करान् गृह्णाति ॥ २३६॥ 

२३६ ॥ 
ये रा्टाधिकृतास्तेषां चारेक्ञोत्वा विचेष्टितम् ॥ ३६७ ॥ 

साधृन्त्संमानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत् । 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्करुघा विवासयेत् ॥ ३३८ ॥ 

क ७.९ 

सदानमानसत्कारान् श्रातरियान्वासयत्सदा । 

ररे राजा अधिकारेषु ये नियुक्तास्तपां विचेष्टित चरित चारैरुक्तरक्षणैः 

सस्मक् जात्वा साधून् सुचरितान् समानयेत् दानमानसत्कररेः जयेत् । विपरीता 

दुष्टचरितान् सम्यज्िदित्वा घातयेत् अपराधानुसरेण ! ये ‡ पुनरुकोचजीविनस्ता- 

न् उव्यरदितान् कत्वा स्वराष्टूवासयेत् । श्रोत्रियान् सदानमानसत्कारान् दानर्मानस- 

त्कारः साशतान् ऋता स्वरा स्वदेशे सदेव वासयेत् ३३७।३३८॥ २३८॥ 

अन्यायेन चप रा्टातस्वकोशं `योऽभिवधयेत् ॥ ३६९ ॥ 

सोऽचिरादिगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः | 

% « पूैशठोकेः स्वयं न पीडयेदित्यथौदुक्तम् । अत्र तु यथा परो न पीडयेत्तथा कुयादि 

्युच्यते ।* रति अप० ५७४. 
† “८ अत्रापि पापार्धंसंमितं पाप रा्ञो भवतीति मन्तम्यम् › न दयन्यङृतमद्टमन्यस्य 

भवति । +इति अप ५७४. 

† ̂ कायौर्थं कारिणो धनादानमुल्कोचः । ” इति अप ५७४. 

६ सत्कारः साधुत्वख्यापको व्यापारः । "` अप० ५७६. 

१ ख, लाच्च० । २ अपण स्तु ¡ ३क. दुततान्; ख. घ. दुष्टचरितरान्° । ४घ. 

सद्ानमानसत्करैः सदि० । ५ अप० योऽमिरक्षति । 
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योऽसौ राजा स्वराष्रादन्यायेन धनमादाय स्वकोदां धिवधैयेत् सोऽचिराच्छी- 
घ्रमेव विगतश्रीको विनष्टखकष्मीकः बन्धुभिः सह नात्र प्राप्रोति ॥ ६३९ । ३३९॥ 

पजापीडनसतापात्समुद्धूतो हुताशनः ॥ ३४० ॥ 
$ $ ® $ 4 ट ( सर् 

र{संः कख श्रय ग्राणद्चादग्ध्वा न ।नवतत्। 

"प्रजानां तस्करादिकत्पीडनेन यः संतापस्तस्मादुदृतः--हुताशान ईव 
संतापकारिवादपुण्यराशिहंतारनशब्देनोच्यते--स राज्ञः कुट श्रियं प्राणा्चादरध्वा 

नादामनीत्वा न निवतेते नोपाम्यति ॥ ३४० ॥ ३४० ॥ 
=. (0 ^ वोन 

य एव सृपतेधेमः स्वराष्रपरिपाख्ने ॥ ३४१ ॥ 
^ ना १.९ $ # 

तमेव कूत्लमा्ाति परराष्ट वशं नयन् | 
न्यायतः स्वराष्टूपरिपालने राज्ञो यो धर्मस्तं सकलं वक्ष्यमाणन्यायेन पररा 

वं नयन् आत्मसा्ठुवेनाप्नोति धर्मषटूभागं च ॥ ३४१ ॥ ३४१८ ॥ 

किं चे-- 
~ 

यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुरस्थितिः ॥ ३४२ ॥ 

तथेव परिपाल्योऽसो यदा वरामुपागतः | 
यदा परदेशो वरामुपागतः तदा न स्वदेशाचारादिसकरः कायैः । किं तु 

+यस्मिन्देदो य आचारः कुरस्थिति्व्यवहाये वा यथैव प्रागासौत्तथैवासौ परिपाटनीयः, 
यदि राख्रविरुद्धो न भवति | यदा वश्चमुपागत इ्यनेन वदाोपगमनास्मागानेयम 

इति दरदितं , यथोक्तम्--““उपरुष्यारिमासीत रार् चास्योपपीडयेत् । दूषयेच्चास्य स- 

ततं यवसाननोदकेन्धनम्।।' इति ॥ ३४२ ॥ ३४२ | 

ॐ म्रजानां पीडनात् अन्यायन धनादानात् ` इति अप० ५८५. 

†*“ यस्मिन्पररा्ठे य आचारो होखाकादियेश्च्यवहारो नाणकादिनिवन्धनो या च 
कुरस्थितिरेतावद्धनं रक्षाऽनेन कुलेन देयसमिच्येवमादेरूपा स राष्ट वशसुपागतस्तथेव तेनै 
वाचारादिना युक्तः परिपानीयः । ` अप० ५८५. 

१ ख. द्रव्य० । रक. ग. नादुग्वा विनिवतेते । घ. प्राणानद्ग््वा न०। ३ मवुः--७. 
१९५. । 
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मन्तरमूं यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम् ॥ ३४२॥ 
कुर्याययथाऽस्य न विदुः कमंणामाफलोदयात् । 

यस्मात् “तैः सार्धं चिन्तयेद्राज्यम्?" इत्यादुक्तं मन्त्रमूं राज्यं तस्मान्मन््रं य- 
तेन तथा सुरक्षितं कुयात् › यथाऽस्य राज्ञः कमेणां सन्धिविग्रहादीनामाफटादयात्फल- 

निष्पत्तेः प्राग्यावदन्ये मन्त्रं न जानन्ति ॥ २४२ ॥ ३४३ ॥ 
किं च-- 

अरिर्भिव्रसदासीनोऽनतरस्तत्परः परः॥ २४४ ॥ 
ऋमरो मण्डर चिन्यं सामादिमिरूपक्रमेः | 

अरिः रात्रुः, मित्रं सुहृत् , उमयविरक्षण उदासीनः--ते च त्रयच्िविघाः 
ग ण त ति क गा 

| साप॒त्नः 

| पितृभ्यः 

| =. | तम्पुन्राः 

| इत्यादयः 

1 अरि ६ यस्यापकरतम् 
| | क येनापक्रतम् 

। ( प्राङ़्तः --अनन्तरदेशाधिपतिः 

। | भागिनेयः 

| ॥ | पैतृष्वसख्लीयः 

| | व 1 मातृष्वखीयःः 

+जनः। _ | ( इत्यादयः 

| सत्रम् 4 त येनोपकरतम् 
| | ~+. | यस्योकरृपतस् 

| 
(धिप 

| ( प्राङ्ृतं -मित्रदेश्शान्तरितदेशाधिपतिः 

ल ( नसहजं मित्रम् 

` ( नङ्घत्रिम मितम् 

न सहजः शुः 
न छत्रिमः शत्रुः 

| उदासीनः --दवयन्तरितदेश्चाधिपः 

१ ख. ग. न्तस्मात्० । २ आ. ३१२. । 
2 
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फ (५ 

सहजाः कतिमाः प्राकृतास्चेति । तत्र सहजोऽरिः सापत्नपितृन्यतत्पुत्रादिः , छत्रि- 
मोऽरिः यस्यापक्ृत येनचापक्ृतम् , प्राकृतस्त्वनन्तरदेशाधिपतिः, सहजं मित्रं 

मागिनेयपैतृष्वस्लीयमातृष्वस्लीयादि, क्ृत्रिमं॑मित्र येनोपकृतं यस्य॒ चोपङ्तम् , 

पराकृतं मित्रमेकान्तरितिदे्ाधिपतिः । सहजकरत्रिममित्ररात्क्षणरदितौ सहजकृतिमो- 
दासीनौ, प्राकृतोदासीनो दबन्तस्तिदेश्ाधिपतिः । +अरिः पुनः चतुर्धधः 
घातव्योच्छेत्तव्यपीडनीयकद्येनीयभेदेन । तत्र घातव्योऽनन्तरमूपतिः, व्यसनी हीन- 
बटो विरक्तप्रकृतिर्विदुर्गो मित्रहीनो दुवेरश्वोच्छेत्तव्यः, पीडनीयो मन्त्रवरहीनः, 
प्रनरमित्रबट्युक्तः कदौनीयः । ““निभूटनारामुच्छदं पीडन बटनिम्रहम् | कनं त॒ 
पुनः ग्राहः कोरादण्डापकषणात्॥*! इति । । मित्र दिविघं बरंहणीयं कदनीयमिति । को- 

राबर्हीनं बहणाीयम् । कोराबखाधिकं कदानीयम् | ( अनन्तरस्तत्परः परः ` हति 

प्रकृतारिभित्रोदासीनानाह--नन्तरः प्राकृतो ऽरिः, तत्परः प्रकृतं मित्र, तस्मात्परः 

प्राकृत उदासीनः } दोषाः पुनः प्रसिद्धत्वानोक्ताः । एतद्राजमण्डरं कमदाः प्रूवादि- 
क्रमेण चिन्त्यं तेषां चेष्टितं ज्ञातव्यं ज्ञात्वा च सामादिभिरुपयवक््यमणेरभिसंघेयम्। 

भन 1 न (५०८८ म ~ ५ 

( घातव्यः --अनन्तरभूपतिः, 

(६ उ्यसनी, 

| हीनबलरः, 

विरक्तप्रक्ृतिः 
उच्छेन्तव्यः 4 चिदु । 

ॐ अरिः 1 चङ 2 

सिवदह्यीनः; 

( दुबेलः 

पीडनीयः - मन्वबटठरहीनः 

| करनीयः --प्रबरूमित्रबख्युक्तः 

{ मित्रम् 1 

 ““ तत्र हीनो दण्डेन, समः साश्ना, अधिको दानेन, ततोऽप्यधिको भेदेन स.ध्यः । अथ 

वा शच्च दण्डन; मितं सान्ना, उदासीनं दानेन; सर्वेऽपि भेदेन साध्याः 1" इति अप० ५८६. 
0००० ।00िििििििििििििििििििििििििि0011 

१ ख. नि्मूरनात्समुच्छेदम्० | २ ख. अनु ° । 

बंहणीयम्--कोदाबरुहीनम् 

करनीयम्--कोशबलाधिकम् 



राजधमेप्रकरणम् | समिताक्षरा २११ 

एवं पुरतः पृष्ठतः पाश्वतद्च त्रयश्वय आत्मा चैक इति » त्रयोदरशराजकमिदं राज- 
मण्डर पद्माकारम् ¦ पाष्णिग्राहाक्रन्दासारादयस्वरिमित्रोदासानिष्वेवान्तयेवन्तीति सं- 

ज्ञाभदमातं तन्त्रान्तरे दाशंतामेति योगीश्वरेण न प्रथरुक्ताः ॥ ३४० | ३४४ | 

८८ सामादिभिरुपक्रमैः `` द्युनम् , इदानीं ताद्पायानाह- 

उपायाः साम दानं च भेदो दण्डस्तथव च ॥ ३४५॥ 

(^ ४ टस्त्वग (~, सम्यक्पयुक्ताः सिध्येयुदण्डस्वगतिका गतिः । 
साम प्रियभाष्णं, दानं सुवणं देः, भेदो भेदकरणं तत्सामन्तादौनां, परस्- 

#* बयोदक्ञराजकम् ( दिड्मालं दीयते )-- 

--- [म | 
प्रकृतोदासीनः ~ 

(परः) । 

(२) | = ५ र ९, 

प्राकृत मितम् 1 ̂ 
(तत्परः) | ४. 

क 
ग्राक्रतारिः 

शा ॥ किष 
॥ 1 

(अनन्तरः) क 
ग्रकतारिः ~ 

क 
(तत्परः) 

ग्राक्रतं मित्रम् 
(६) 

त भ 

(परः) ४: 

(७) 

१ क. घ. भेदनम् । 
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रतो वैरस्योत्पादनेनं । दण्ड उपांद्यप्रकाशाम्यां घनापहारादि्वधपयेन्तोऽपकारः । एते 
सामादयः परिपन्थ्यादिसाघनोपायाः । एते च देशकाराघयनुसारेण सम्यक्परयुक्ताः 

सिद्धयेयुः । तेषां च मध्ये ‹ दण्डस्त्वगातिकागतिः '--उपायान्तरसंभवे सति न 

^ प्रयोक्तव्यः । एतच पीडनीयकदानीयाभिप्रयेण, घात्योच्छेत्तव्ययोदण्ड एव 

मुख्यः] एते सामादयो न केवर राजव्यवहारविषयाः, अपि तु संकरुछोकव्यवहारवि- 

षयाः, यथा--““ अधीष्व पुत्रकाधीष्व दास्यामि तवमोदकान् । यद्वाऽन्यस्मे प्रदा- 
स्यामि कणमुत्पाययामि ते" इति ॥ ३४५ ॥ ३४५ ॥ 

किं च- 

सन्धि च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा ॥ ३४६ ॥ 

दे धीभावं गुणनितान्यथावत्परिकस्पयेत् । 
† सन्धिन्धेवस्थाकरणं, विम्रहोऽपकारः, यानं परप्रति यात्रा, आसनसुपक्षा, 

सेश्रयो बख्वद्श्रयणं, द्रैधीभावः सवबटस्य द्विधाकरण, एतान् सन्धिप्रमृतीन् गुणान् 

यथावत् देशकाररशक्तिमित्रादिवशेन कटपयेत् ॥ २४६ ॥ ३४६ ॥ 

यानकाडौनाह-- 

यदा सस्ययुणोपेतं परराष्ट् तदा बजत् ॥ ३४७॥ 

परर्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरूषः । 
+ | दिभिग © जं ४० दिमि ॐ ५ (राक. 

यदा पररा सस्थश्रौद्यादिभिगणेर्च समजडेन्धनतृणादिभिरपेतं संपनं 

रातरुस्च दीनो बलादेभिः, आत्मा च इष्टवाहनप्ररष -- वाहनानि हस्यश्वादीनि, 

तानि च प्ररुषार्चवाहनप्ररुषाः+ हृष्टाः वाहनप्ररषा यस्य स तथोक्त तदा परराश्ू- 
न, 

मात्मसात्कतँ ब्रजेदिति ॥ ३४५७ | ३५७ ॥ 
ज सि णानि = मता नमने 

* ८८ तस्य धनश्चरीरभ्ययज्ञरोरायाससाध्यस्वात् ।*' इति अप० ५८६. 

† ̂  सन्धिः नावाभ्यामन्योन्यमपकरतैव्यमिति व्यवस्थापरिरहः 1" इति अप० ५८६. 

९ ख. उत्पादनम् । २ ख. ग. चैव यानमासनसंश्रयौ । ३ क. स्तु बस्य । ४ क. युक्ति । 

५ क. फम् | 
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प्राणिनामभ्युदयविनि पातानां दैवायत्त॑खादयदि दैवमस्ति तदा स्वयमेव परर.रादि वशाभविप्यति 
अथ नास्ति कृतेऽपि पौरुषे न भविष्यति, अतो व्यथं एवायं यावाप्रयास इयतञद-- 

दैवे * पुरुषकारे च कमंसिदिव्येवस्थिता ॥ ३४८ ॥ 

तत्र दैवमभिव्यक्तं पौरुषं पी्यदेहिकम् । 
कमोसीद्धिः फर्प्राप्तिः इष्टानिष्टलक्षणा । सा न केवरं देवे व्याधिता , अ- 

पि तु पुरषकारेऽपि ,--रोके तथा ददनात् , चिकषित्सकादिराल्रवेयध्यौच | अपि 

च पुरुषकारामवि दैवमेव नास्तीयाह, “ तत्र दैवमिति, * यतः प्रवैदेहाजितं पौर- 
पमेव दैवमुच्यते अल्पपुरुषकारानन्तरं महाफलोदयमिव्यर्तम् | तस्मत्पुरुषकाराभाव 

न दैममस्तीति पुरुषकारे यत्नो विधातव्यः ॥ ३४८ ॥ ३४८ ॥ 

इदार्नी मतान्तराण्याह-- 

नं ० (न 

कृचिदेवात्स्वभावादहा काटात्पुरुषकारतः ॥ ३४९॥ 

केचिदिष्टानिष्टटक्षणं फटं देवदिवेच्छन्ति । केचित्छभावात्खयमेव भवति न 

कारणमपेक्षत इति । केचित्काखक्केचित्पुरुषकारत एवेति ॥ ३४९ ॥ 

# ध्न च यात्राया अनिनयतफरुत्वेन पुरूषेण ग्रबरतंतव्यमित्यत्र देतुमाह--“देवे 

पुरुष- > देवे पुरुषकारे च सति कर्मणः कर्मफलस्य सिद्धिव्यैवस्थिता नियता । 

सत्यपि पुरुषकारे देवाभावे न फर सिद्ध्यति । न च प्राक्प्रवृत्ते देवाभावाः शक्यः 

परिच्छेत्तम् । अतोऽथैसंया्ाच्रादौ प्रदृत्तिरूपपद्यत इत्यभिप्रायः । तव देवं नाम पूवैदे- 

हप्रभवं पौरषं पुरुषस्य व्यापारः प्रयत्नाख्यो पूवैपयैन्तः 1 तत्र पौवेदेहिकमिति बाहुल्या- 

भिध्रायम् । कारीयादीनामचुष्टने फलोपभोगे च देहैक्यात् । ^‹ इति अप० ५८७ 

† “८ पुर्वं तर्हि पुरुषकारापेक्षणीयं देवमेवास्तु फरसाधकम् । कि पुदषकारेणेदयत आह-- 

८८ केचिदेवाद्धडात्कोचित्केचित्पुरुषकारतः 1 सिद्धयन्लथौ मयुष्याणां तेषां योनिस्तु पौरुषम् ॥"° 

वृष्टिमहापातविद्युत्पातादयो मनुष्यादीनां ग्राणिनाुपकारका अपकारका वा दैवाद्धवन्ति। हठात, 

परकीययुरुषकारात् केचित् 1 मथाऽनिच्छन्तमपि सुतं माता पयः पाययति पिताऽभ्यापयति। 

व्याघ्रः सपा वा देहिनो व्यापादयति । केचित्पुनरथौः स्वकीयादेवे यत्नाल्सिद्धयन्ति यथाऽभि- 

ह्यो्ादयो हिंसा स्तेयादयश्च तेषां सर्वेषां पौरुषं प्रयत्नो योनिः कारणम् । केषु चिदृन्वयज्यति 
जा साना म ०५०८९५८०८००५१ 

१ क. घ. दैवाधीनस्वात्। २ अपण दैहिकम् । ३ भ. अन्यथा । ४ ख. ग. व्यत्तमि- 
ह्यस्यानन्तरं ' पौरुषं पौवैदेहिकं कर्मं इत्यधिकम् । 
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इदानीं स्वमतमाह-- 

संयोगे केचिदिच्छन्ति फट कुराटबुदयः | 

देवादीनां संयोगे समुचय फं भवतीति कुख्बुद्धयो मन्वादयो 

मन्यन्ते ॥ ३४९ | 

एकैकसमाकङं न मवतीत्यत्र टष्टान्तमाह-- 

` यथा द्यकेन चक्रेण रथस्य न गतिभवेत् ॥ ३५० ॥ 

एवं घुरुषकारेण विना दैवे न सिद्वति | 

नात्र तिरोहितमस्ति ॥ ३५० ॥ ३५० ॥ 

लाभाय परराष्र गन्तव्यमिययुक्तम् । खामश्चत्र त्रिविधः, हिरण्यकामो भूढामो मित्रला- 
भरेति तेषु मित्रराभो ज्यायान् । अतस्तस्राप्तयुपाये यत्नो विधातव्यः | 

तस्मप्त्युपायश्च सत्यवचनमिव्याह-- 

हिरण्यभूमिराभेभ्यो मित्ररन्धिवेरा यतः ॥ ३५१ ॥ 

अतो यतेत तस्माप्टये रक्षेत्सत्यं समाहितः । 

यस्मात् हिरण्यभू्मेत्रकामेम्यो मित्ररन्धिवेरा उत्कृष्टा तस्मात्तदपाप्ये यतेत 

रेकाभ्यामेव प्रयत्नस्य कारणत्वमवगसम्यते । येषां तु विद्युत्पातादिश्चरणतया प्रयत्नो न 

्रमाणान्तराद वगम्यते तेषां वेदादैव तदवगतिः । काराथौदिप्रयत्नो ब्ृष्टिहेत॒तया वचन सिद्ध 

एव । विचयुत्पातादयस्तु दुःखहेतुल्वेनाधमेप्रयतनजन्यतया सामान्यतः शाखादेवावगम्यते । 
११ ~> तस्माद्यात्रादौ यत्तितव्यमेव । ›' इदि अप० ५८७. 

* ^ यथा रथरत्िकारणत्वन पभ्रमितमपि रथादिचक्रमेकमेककिचक्रान्तरीवधुरं र्थं 
न॒ गमयति एवं सुखटुःखानुभवात्मककार्यजननतया म्रमितमपि दैवं न पुरुषकारेण 
सहकारिणा विना कायैप्रयरनेन रूपेण सिद्धयति । विद्य॒न्निपाताद्यपि साधयतो दैवस्यदेश 
विशेषे पुरूषस्यावस्थानापादकं पौरुषं भवत्येव सहकारि । तस्मात्फरार्थिना न केवलं 
दैवपरेण भवितव्यम् ॥'‡ इति अप० ५८८. 

१ख. ग, ध. अत्रेति नस्ि। २ ख. ग. तैः 
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यल्नं कुयात् सामादिभिः, * सत्यं च रक्षेत् समाहितः सावधानः-- सत्यमूढत्वा- 

मित्रखभस्य | ३५१ ॥ २५१ ॥ 

इदानी राजञ्याद्ान्याह-- 

स्वाम्यमांत्या जनो दु कोरो दण्डस्तथैव च ॥ ३५२ ॥ 

मित्राण्येताः प्रकरतयो राज्यं सप्ताङ्मुच्यते । 

महोत्साह इयाययुक्तरक्षणो महीपतिः स्वामी, अमाया मन्निपुेहितादयः, 

जनो ब्राह्मणादिप्रनाः, दुर घन्वदुगादि, कोः सुवणौदिघनराशिः , दण्डो हस्यश्चर- 
थपत्तिकक्षणं चतुरङ्गबरु, मित्राणि सहजक्ृत्रिमप्राकृतानि,--एताः खाम्यायाः राज्य- 
स्य प्रकृतयो मूकारणानि एवं राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥ ३५२ ॥ ३५२ ॥ 

तदवाप्य नृपो दण्डं दुव्रत्तेषु निपातयेत् ॥ ३५२ ॥ 

धर्म हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः प्रा ) 
तदेवविधं रा्यं प्राप्य दुवततेषु वञ्चकरारधरूतेपरदारपरद्रव्यापहारि्दिसकादि- 

षु पो दण्डं ‡ पातयेत् प्रयोजयेत्--हि यस्माद्धमे एव दण्डरूपेण पूर्व ब्रह्मणा नि- 
भितः । अस्य च दण्ड इति यौगिकी संज्ञा “दण्डो दमनादिवयाहुः स्तेनादान्ता- 
न्दमयेत् ।* इर्यादि गौतमस्मरणात् ॥ ३५२३ ॥ ३५३ ॥ 

# एतच्च सामादिसाध्यात् हिरण्यभूमिरामादधिकलराभहेतोर्भेतनस्य प्रापो वेदितन्यम् । 
अन्यथा तु हिरण्या एव बर्वाम् ।** अप० ५८८. 

† ^ राकः कम जनपदपालनं, राज्यं तत् साङ्गम् । सप्तास्याङ्गानि भवन्ति । कानि 

तानीत्यपेक्षिते स्वामील्यादिना मित्राणीत्यन्तेन तद्विशेषो निर्दि: । कुतस्तेषामङ्गस्वमिलया 
क्ते उक्तमेताः प्राङ्ृतय इति। यतः कायंसुत्पदयतेऽवतिष्ठते नियमेन भवति सा ्रहृतिः, 
यथा हिरण्यं कुण्डम् । राज्यं च विनास्वाम्यादिभिनौत्पद्यते । उत्पन्नमपि न तैर्विना चिरकार- 
मयुवतैते ततो भवन्ति स्वाम्यादयो राज्याङ्गानि ।'' ईति अप० ५८८. 

† ““ धनडारीरपीडनविषयम् 1? इति अप० ५८९. 
५७७९. 

१ ग. जमाल्यो ¦ अप० स्वाम्यमात्यौ । क. स्वाम्यमात्यनना 1 २ अप° दुगैः ! २ ज. 
३०९. । ४ स. तस्य । ४.--११. २८. । ५ क. ग. घ, वचनात् । 
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स नेतुं न्यायतोऽशक्यो दुब्धनाकृतवुडिना ॥ ३५४ ॥ 
स पूर्घोक्तो दण्डो दुन्धेन कपणनाङृतवुद्धेना चञ्टबीद्धना न्यायतो न्या- 

यानुसारेण नेतुं पयोक्तु शक्यो न भवति | ३५४ |] 

कीटशेन तहिं शक्य उव्याह-- 

सत्यसंधेन शचिना स॒सहयिन धीमता । 

सल्यसंधेनाप्रतारकेण छचिना जितारिषडट्गण सुसहायेन पूर्वक्तसहायसहि- 
तेन धीमता नयानयक्रुदारेन स दण्डो न्यायतो धमोनुसरेण नेतुं रक्यः।॥। २५४] 

यथाराख प्रयुक्तः सन् सदेवाुरमानवम् ॥ ३५५ ॥ 

जगदानन्दयेत्सवैमन्यथा तस्मकोपयत् । 
स दण्डः शाख््रोक्तमार्भेण प्रयुज्यमानः सन् देवासुरमानवैः सहितमिदं सवै 

जगदानन्दयेत् दषयेत् । अन्यथा दाच्रातिक्रमेणं प्रयुक्तशवेलगत्प्रकोपयेत्॥ २५५॥ 
३4८ 

न केवलमधर्मदण्डन जगस्रकोपः, अपि तु प्रयोत्तुरै्टाद्टहानिरपील्याह-- 

अधमदण्डनं शगकीर्तिरोकविनाङनम् ॥ ३५६ ॥ 

सम्यन्तुं दण्डनं राज्ञः स्वगैकीर्तिजयावहम् । 
।यः पुनः शाच्रातिक्रमेण लोभादिना दण्डः कृतः स पापहेतुत्वात्सवर्ग कीर्ति 

लोकांश्च विनाङायति । राखोक्तमार्गेण तु कृतः धमेहेतुत्वात्सरगंकीर्तिजयानां हेतु- 
भेवति ॥ २३५६ ॥ ३५६८ ॥ 

भैः < अधिगताथांनुचिन्तन वता 1" 

{ ̂< दण्डस्यासम्यक्प्रणयनं प्रागनुष्टेतधमेवश्चादुपार्जितस्य स्वर्गस्य कीतेरस्य च रो- 
कस्य विनार्कं मवति । सम्यक्मणयनं तु धघर्मान्तरार्जितं स्वर्ग कीक जयं च विघ्ानि वा 
रणद्वारेणावहति । तस्मास्सम्यगेव धमः प्रणेयः 1 इति अप० ५९०. 

१ अप० स नेतुं न्यायतः शक्योऽरुन्धेन कृतवुद्धिना । २ क. रमणेन । २ अप० तु प्रको ० । 
४ ख. ग स्वग कीतिं छोकांशर नाशयेत् । ग. धरहितुत्वादिति नास्ति । ५ घ. अपापदैतुतवात् । 
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अपि भ्राता सुतोऽ्ष्या वा शरो मातुखोऽपि वा ॥ ३५७ ॥ 

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धमीदिच ङितः स्वकात् । 
अर्ष्योऽभ्यौहं आचायादिः, रोषं प्रसिद्धम् ,--एते खातृसुतप्रभृतयोऽपि स्वधमी- 

चरिता दण्डवाः, किमुतान्ये, यतः स्वधमोच्चक्ितः अदण्डयो नाम राज्ञः कोऽपि 
नासि । एतच्च मातापित्राटव्यातिरेकेण । तथा च स्मृ्यन्तरम् --** अदण्ड्यो 
मातापितरौ खातकपरित्राजकपुरोहितवानप्रस्थाः श्रतरीठ्डौचाचाखन्तस्ते हि घर्माधि 
कारिणः ।*' इति* ॥ २५७ ॥ ३५७ ॥ 

किंच - 

यो दण्ड्यान्दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत् ॥ ३५८ ॥ 

इष्टं स्यात्रतुभिस्तेन ' समाप्तवरदक्षिणैः । 

यस्तु राजा दण्डवान् स्व घमेचठनादिना दण्डयोग्यान् सम्यक् शाच्दष्टमारगेण 

धिग्धनदण्डादिना दण्डयति वध्यान् वधा्हान् घातयति तेन राज्ञा भूरिदक्षिणैः ऋरतु- 
भिरिष्टं भवति--बहदक्षिणक्रतुफलकं प्राप्ोतीत्यथैः । न च फ्श्रवणादण्डप्रणयनं 

काम्यमिति मन्तव्यम् अकरणे प्रायध्ित्तस्मरणात् , यथाऽऽह वसिष्ठः“ दण्डयो- 

तस्मे राजैकसात्रमुपवसेत् * ““ त्रिरात्रं पुरोहितः” ¢“ कृच्छूमदण्डवदण्डने पुरोहितः ।' 

८४ त्रिरात्रं राजा।'”* इति ॥ ३५८ ॥ ३५८ ॥ 
(0 भ म भ 9 जाना का 

+^ तत् स्वस्पापराधविषयं न सवौत्मना दण्डाभावाभिप्रायम् । अत एव दक्षः-- 

५ पारिव्राज्यं ग्रहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठति । श्वपादेनाङ्यित्वा तं राजा शीघ्रं विवास- 

येत् ॥' ̀ इति अप० ५९०. 

† ̂ “ सम्यगाक्चा ज्या वरा दक्षिणा येस्तेः 1” इति अप० ५९०. 

{ ८५ तथा ‹ एनो राजानश्च्छस्युत्सजन्ते वे सकिल्बिषम् । तं चेद्धातयते राजा 

घन् धर्मेण न दुष्यति ॥ › इति अप० ५७०. 

१ क. धर्म॑चकिताः । २.--१९. ४०, ४१, ४३, ४४. । 

28 
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दष्टे सम्यण्दण्डः प्रयोक्तव्य इत्युक्तम् , दुष्टपरिज्ञानं च व्यवहारदशैनमन्तरेण न भवतीति 

तस्परिज्ञानाय व्यवहारदशेनमहरहः स्वयं कर्तैव्यमित्याह-- 

इति संचिन्त्य चृपतिः ऋतुतुस्यफट प्रथक् ॥ ३५९॥ 

व्यवहारान्त्खयं पदयेत्सभ्येः परिवृतोऽन्वहम्। 
इ्येवमुक्तप्रकारेण क्रतुतुल्यं फर दण्ड्यदण्डने, स्वर्गादिनारो चादण्ञ्यदण्डने 

सम्यग्विचेन्य *परथक्पृथग्ब्णादिक्रमेण, सभ्यै्वक््यमाणरक्षणैः परितः, प्रतिदिनं 
व्यवहारान्वक्ष्यमाणमार्गेण दुष्टादुष्टपरिज्ञानार्थं राजा स्वयं पद्येत् | २५९. ॥ ३५९. | 

कुलानि जातीः भ्रणीशथ्च गणान् जानपदानपि ॥ ३६० ॥ 

सखधर्माचरितान् राजा विनीय स्थापयेत्पथि | 
कुखानि ब्राह्मणादीनां, जातयो सू्ावासैक्तममृतर्यः, 1प्रेणयस्तावूधिकार्दीनां, 

गणा हर्छबुकादानां, जानपदा कारुकादयः, एतान् स्वधमाचारतान् प्रच्युतान् राजा 
विनीय दण्डयित्वा पथि स्वधर्मे स्थापयेत् | 

दण्डे दुद्रततेषुनिपातयेदिव्युक्तम् | स च दण्डो द्विविधः शारीरोऽषैदण्डश्चेति, 
यथाऽऽह नारदः-““शारीरश्वाथेदण्डश्च दण्डस्तु द्विषेधः स्मृतः । रार्सरस्ताडना- 
दिस्तु मरणान्तः भकीर्तितः | काकिण्यादिस्वथदण्डः सवंसवान्तस्तथैव च ॥'' इति| 
दिविधोऽप्यपराघानुसारेणनेकधा मवति । आदहस्म--““दार्रीरो ददाधा प्रोक्तो ह्यर्थ. 
दण्डस्वनेकधा 1" इति ॥ ३६० ॥ २६०~॥ 

तत्र कृप्णकमाषसुवणेपकादिशब्दैरथदण्डा वक्तव्यास्ते च प्रतिदेरं भिन्नपरिमाणा्थी श्ये 
करूपापराधेऽपि देशभेदेन न्यूनाधिकदण्डो माभूदिति कृष्णटादिशब्दानां 

नियतपरिमाणविषयत्व दण्डव्यवहारे दरशयित॒माह-- 

जारुसूयमरीचिस्थं त्रसरेणूरजः स्मृतम् ॥ ३६१ ॥ 
* ¢ पृथक् कायौन्तरासंकरेण । ›› इति अप० ५९१. 

† ̂^ श्रेणीः सुवणकाराद्याः, गणान् मठब्राह्मणादीन् । ° इति अप० ५७२. 
पि ताणि ामानाामन ा 

१ ख. दण्डन । ग. दण्डनेन । २ अप० जनपदा ० । ३ क. मृधीवसिक्तादयः। ४ क. ग, 
हैतुकादीनाम् । 
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तेऽष्टौ लिक्षा त तास्तिखो राजसषेप उच्यते । 

भोरस्तु ते त्रयः षट् ते यवो मध्यस्तुं ते चयः ॥ ३६२ ॥ 

छष्णटः पञ्च ते माषस्ते सुवणस्तु षोडडा । 

पटं सुवणौश्चतारः पञ्च वाऽपि प्रकीर्तितम् ॥ ३६३ ॥ 
जाटकान्तरप्राधिष्ठादियरक्िभ्थितं यद्रजस्तत् वसरेणरिुक्तं योगीश्वरादिभि 

स्तत्वदरदीभिः | ते च वसरेणवोऽष्टौ शिक्षाः स्वेदजयूकाण्डम् । ता लिक्षास्तिसली 

राजसर्षपो राजिका । ते राजसधपाखयो गौरसषेपः सिद्धाथः । गौरसषपाः षट् 
यवो मध्यः मध्यमो न स्थूढो न सूम: । एतेन गौरसषेपा अपि मध्यमा इति गम्यते । 

तथा राजसर्षपा अपि, मध्यशब्ददेव । सपादिराब्दाः न केवलसुन्मानवचनाः किं 

तु तदुन्मितद्न्यवचना इति गम्यते, यथा प्रस्थपरिमिता यवाः प्रस्था उच्यन्ते । 

एवं सर्षपाद्युनमितं द्रवयं सषेपादिशब्दैः । सषपादिरान्दानां च केवलोन्मानवचनल्व 

त्रसरेणू नुपसंहयलोन्मातुमराक्यतवात्तदारेण कष्णलादिव्यवहारो न स्यात् । तत्र स्थूढ- 

स्थकतरस्थरतमसृक्ष्मसृक्षमतरसुक्ष्मतममध्यसषेपायुन्मानमेदेन प्रतिदेशं व्यवहारभेदे 

स्थिते दण्डल्यवहारे मर्यं इति नियम्यते । ते मध्यमा यवाच्रय एकः कृष्णलः । ते 

ष्णाः पञ्चैको माषः | ते माषाः षोडदौकः सुवणैः । ते सुवणोश्वतलारः पट- 

# सुवणान्मानम्-- 

८ तसरेणवः = ऽ रिश्चा 

३ लिश्चाः = १ राजसषेपः 

द राजसर्षपः = १ गोर सर्षपः 

६ गौरसधपां ; = १ यवः 
३ यवांः = १ कृष्णलः 

५ कृष्णाः = 9 माषः 

१६ माषौ; = 9 सुवणेः 

 सुवणौः 
९१ ११ 

५ सवेऽप्येते मध्यमा आद्याः न स्थूला नापि सुषमा यवाः सषपौ वा 

[ता
 

१क.ञ्थ। २ क. त्रयस्तुते1३ क. इति स्पृतम् । ४ क- श. मध्यम । 

= १ पटम् 
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मिति संशा: कथिता इति । पञ्च वाऽपि पल प्रकीर्तितं नारदादिभिः । तत्र स्थुङखि- 
भिर्यवैः कृष्णरपरिकल्पनायां व्यावहारिकनिष्कस्य षोडश्चांराः कृष्णटो भवाति | तैः 
पञ्चमिमाषः मैः षोडदाभिः सुवर्णैः स च व्यावहारिकौः पञचभिनिष्कैरेकः सुवर्णो 
भवति । ते चत्वारः पटमिति । निष्काणां विंरातिः पम् । यदा तु सृक्षमैखिभिय- 
वै: कृष्णर; परिकिस्यते तद्ा व्यावहौरिकनिष्कस्य द्वा्रिरात्तमो भागः कृष्णटो भवति। 
तस्मिन् पक्षे सुवणेः साधं निष्कद्रयं भवति, पठं च दशानिष्कम् । यदा तु 
मध्यमयचैः कृष्णठपरिकस्पना तदा निष्कस्य विंरातितमो मागः कृष्णक: सुवर्णर्च- 
तनिष्कः षोडदानिष्कं पम् । पञ्चसुवणं पटरभतिपक्षे विरातिनिष्कं पटम् | 

ति स एवमन्यदपि निष्कर्स्यं चत्वारिंशो भागः ऊष्णटः द्विनिष्कः सुवणीऽष्टनिष्कं पटमिलया- 
^दिरोकन्यवहारानुसरिणास्मदेव सूत्रादूहनीयम् ॥ ३६१ ॥ ३६२ ॥ २६३ ॥ 

एवं सवणेस्योन्मानं प्रतिपाद्येदानीं राजतस्या--- 

दे कृष्णले रूप्यमाषो धरणं षोडरौव ते । 

रातमानं तु द्राभि्धरणेः पल्मेव तु ॥ ३६४ ॥ 

निष्कं सुवणश्चतवारः 

दे कृष्णले प्रवक्ति र्प्यमाषौ ख्स्यसंबन्धी माषः } ते सूप्यमाषा; षाडञ 

धरणं , पुराण इयस्यैव संक्ञान्तरम--““ते षोडशा स्याद्भरणं पुराणश्चैव राजर्वः | ” 
(५ इति मनुस्मरणात् । दाभिधेरणैः शतमानं परमिति चाभिधीयते ॥ ३६४ | 

पर्वाक्तारचत्वारः सुवण एको राजतो निष्को भवति । 

` राजतोन्मानम्-- 
२ छृष्णलो = १ माषः 

4 & माषाः = १ धरणम् = पुराणम् 

9० पुराणानि = धरणानि = 9 शतमानम् = परम् 
४ सुवणः = 9 निष्कम् 
1 

१ क, सृन्ञाः कथिता इति नास्ति । २ क. कालितः 1 ३ क. व्यवहार० । ४ ग. निष्केति 
नास्ति । ५ अप० रौप्य० | ६.-- ८, १३९. 
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इदानीं * ताम्रस्योन्मानमाह-- 

काषिक स्ताभ्रिकः पणः | 

परस्य चतुर्थोऽशः कषं इति खोकप्रािद्धः, करषेणोन्मितः कार्षिकः,ताम्रस्य वि- 
कारस्ता्रिकः कष॑संमितस्ताग्रविकारः पणसंज्ञो भवति काषीपणसंज्ञकश्च,---““का- 
षोपणस्तु विक्ञेयस्तमरिकः काषिकःपर्णैः |) इति मनुवचनात् पञ्चसुवर्णपलपक्षे विंशा- 
तिमाषः पणो भवति । तथा सति “माषो विंरातिमो भागः पणस्य परिकीतितः |” 

इत्यादिव्यवहारः सिद्धो भवति । चतुःसुवणेपटपक्षे तु पोडदामाष्रः पणो भवति । 
अस्मिश्च पक्षि सुव्णकाषौपणपणसन्दानां समानाथववेऽपि पणकार्षपणन्दौ ताम्र- 
विषयावेव । एवं तावद्धेमख्प्यताम्राणामुन्मानसुक्तम् , दण्डव्यवहारोपयोगितात् । 
कांस्यरीतिकादीनामपि छोकन्यवहाराङ्गभूतानामेवोन्मानं दरषटव्यम् ॥३६५।२६४ 

स्वश्ाक्लपरिमाषामाह- 

सारीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ३६५ ॥ 

तदं मध्यमः पोक्तस्तदधेमधमः स्म्रतः। 

पणानां सदस पणसहसं तत्परिमाणमस्येति पणसाहस्रः । अदीया 

सह वतेत इति साशीतिः। † अरीयधिकपणसहस्रपरिमितो यो दण्डः स उत्तमसाह- 

ससंज्ञो वेदितव्यः | तदधे मध्यमः तस्य साशीतिपणसहस्स्याधं चत्वारिददधिकप- 

णपञ्चरातपरिमितो दण्डो मध्यमसाहससंक्ञितः तदधंमधमः तथ्य चत्वारिदादधिकप- 
ञ्चरातपणस्याधै सप्तयधिकपणशतद्यपसिपेतो दण्डोऽघमसाहससंज्ञः स्मृत उक्तो 
मन्वादिभिः । यत्तु--+“"पणानां दवे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । मध्यमः प्- 

1 वाका 
ममयम, 

कताभ्रोन्मानम्- 

‰ पलम् (राजतस्व्णैयौः) = 4 क्षैः = पंणः = कार्षापणः 

१०८० वणाः = उत्तमसौहसंदण्ड; † 

५४५ + मध्यमसाहसंदण्डः 

२७० अधमसाहथेदण्डः ~ प्रथन्नसाहसः 

१, -८. १३६. 
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ख विज्ञेयः सहसरं चैव चोत्तमः ॥ "इति मनुनोक्तं॒तत्पक्षान्तरममतिप्रवीपराधविषयं 
द्रष्टव्यम् ॥ २६५ ॥ २६५ ॥ 

दण्डभेदानाह-- 

पधिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा ॥ ३६६ ॥ 

योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे । 
धिग्दण्डो धिक्धिगिति कुत्सनं › वाग्दण्डस्तु परुषापवचनत्मकः , धन- 

दण्डो धनापहारातमकः, वधदण्डः शार्रीरोऽवरोधादिजीवितान्तः-एते चतुविधा दण्डाः 

व्यस्ता एकैकशः समस्ताः द्वित्राः विचतुरो वा अपराधालुसारेण प्रयोक्तव्याः । उक्त- 
क्रमेण परव॑प्रवोसाध्ये उतर उत्तरः प्रयोक्तव्यः, यथाऽऽह मनुः--““षिग्दण्डं प्रथमं कु्या- 
द्राग्दण्डं तदनन्तसम् । तृतीयं धनदण्डन्तु वधदण्डमतः परम् ॥*”» इति ॥ ३६६ 
२६६ || 

दण्डव्यवेस्थानिमित्तान्यीह- 

ज्ात्वाऽपराधं देर च काटं बरुमथाऽपि वा ॥ ३६७ ॥ 

वयः कम च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् । 
यथापराधं ज्ञात्वा तदनुसारेण दण्डप्रणयनं कुर्वीत एवं देशकाट्वयःकर्मवि- 

तानि ज्ञात्वा तदनुसारेण दण्डा्हषु दण्डप्रणयनं (कुयात् । तथा बुद्धिप्राबुद्धिप्रवै- 
सकृदाव्रच्यनुसारेण च । 

यद्यपि राजानमधिङ्घत्यायं राजधमकराप उक्तस्तथाऽपि वणौन्तरस्यापि 
विषयमण्डखादिपरिपाखनाधिकृतस्यायं धर्मो वेदितव्यः! | ^“ राजधमोन्प्रवक्ष्यामि 

` #०अच्र च पूथैवाक्यप्राघ्ष्वाद्पराधक्तानमनूयते । दे्ादिज्ञानं तु विधीय पूवेवाक्यप्राप्तस्वादपराधन्ञानमनृद्यते । देश्ादिज्ञानं तु विधीयते । क. 

चिद्िदे् स्वल्पेनैव शीतेनाऽऽतपेन वा स्वल्पकारीनेन भोजननिवारणेन अधिका पीडा भवै- 
ति । केचित्त महेताऽपि न तावती । तथा कारे शरदादौ तथा दण्डनीयबरुं विदिष्वा ताड- 
नादिर्दण्डो विधेयः । तथा वयः कमैवित्तानि । अन्यथा तत्स्वरूपनाश्चोऽभिहेत्वादिकर्म- 

छोपो वित्ताप्रासिश्च स्यात् । देश्ादिविदित्वा तु दण्ड्रणयने योगक्षेमावुपपयेत इति 1? 

इति अप ० “७३. 

† ८ तत्कायीपतया वैद्धमेखाभ ` इति न्यायात् । करादानभ्रयुक्तव्वाच्च प्रजापाख्नस्य । 

१.--८, १२९. । “ वाग्दण्डं प्रथमं कुयाद्विग्ुण्डं तदनन्तरम् । ̀ इति च पाठः । 



राजधमप्रकरणम् ] समिताक्षरा २२३ 

यथाढ़त्तो भवेनुप॑ः । ›” इत्यत्र पृथद्न्पग्रहणात्कप्रहणस्य रक्ार्थतवात् रक्षणस्य च 
दण्डप्रणयनायत्तत्वादिति ॥ ३६७ ॥ २३६९७ ॥ 

इति श्रीपबनाभमभघ्नेपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमहंसपखिाजकधिन्नानेश्वरमद्र- 
रकस्य कतो ऋलुमिताक्षरायां याज्ञवस्व्यधर्मशाघ्रविदृतौ प्रथमोऽध्यायः समाः | 

उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य क्रतिरात्मनः | 

धममेशाखस्य विदरतिर्धजञानेश्वरयोगेनः ॥ १॥ ° * 

अस्िनध्याये प्रकरणानि- 

(१). उपोद्धातप्रकरणम् . 
(२). ब्रह्मचारिप्रकरणम् १. 

(र). विवाहमकरणम् २. 
(४). जातिविवेकप्रकरणम् ३. 

(५). गृहस्थधमेप्रकरणम् ४. 
(६). स्रातकप्रकरणम् ५९. 

(७). मक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् ६. 
(८). दरव्यञ्जुद्धिप्रकरणम् ७. 

(९). दानघमंप्रकरणम् ८. 

(१०). श्राद्धप्रकरणम् ९. 

(११). गणपतिकस्पप्रकरणम् १०. 

(१२). प्रहचान्तिप्रकरणम् ११. 
(१२). राजधमेप्रकरणम् १२. 

एवं त्रयोदशग्रकरणानि ॥ 

सर्वो हि धनं प्रयच्छन्नात्मसमवायि प्रयोजनमुदिदाति ¦! न च करदानस्य स्वगुपेरन्यत्मयो- 

जनमस्ति । तस्मात्करमाददानेन प्रजापारनं विधेयमिति सिद्धम् । इति अप० ५७३. 

* ‹क › पुस्तकेऽत्र 'गंभीराभिः प्रसन्नाभिवौग्मिनोख्ना मिताश्चरा। अनल्पाथीभिरस्पा- 
ऽपि विवृतिर्विहिता मया ` ॥ इत्ययमधिकः शोको दरयते । 

१. मनुः--७. १. । २ ध. अयं शोको नोपटम्यते । 
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इति 

याज्ञवस्क्यमुनेशाख्रगता 

विच्रतिने कस्य विहिता विदुषः 

प्रमिताक्चराऽपि विपुखाथवती 

पािषेचति श्रवणयोरम्रतम् ॥ 

| श्रारस्त॒ ॥ 

1 



--> अथ न्यवहाराध्यायः < 

व्यवहारमातृकाप्रकरणम् १ 

अमिषेकादिगुणयुक्तस्य प्रजापारनं परमो धर्मैः । तच दुषटनिम्रहमन्तरेण न 

विश्वरूपव्याख्या 

भ्रीगुरूभ्यो नमः ॥ जथ विश्वरूपङ्तविवरणबालक्रीडाव्याख्याप्रारम्भः ॥ छभमस्तु ॥ 

सुबोधिनी 

नमः सकर्कल्याणभाजनाय पिनाकिने । 
नमो लक्ष्मीनिवासाय देवतये गिरां नमः ॥ १ ॥ 
पेटिभटात्मजः श्रीमान् भह्विश्चश्वरः सुधीः । 

व्याख्यां मिताक्षराख्यायाः कुरुतेऽयं सुबोधिनीम् ॥ २ ॥ 
मतिर्येषां शाख प्रकृतिरमणीया व्यवहृतिः 

परा शीर शछाध्यं जगति ऋतनवस्ते कतिपये । 
चिरं चित्ते तेषां मुकुरतरूभूते स्थितिमिया- 

दियं व्यासारण्यग्रवरमुनिश्षिष्यस्य भणितिः ॥ ३ ॥ 

पूर्वाध्यायान्ते राजधर्मकथनप्रस्तावेनं दुष्टेषु दण्डविधानाच््छिष्टेषु परिपारुनविधानाद्- 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रजापालनाधिकारिणाऽहरहव्यै वहारददीन क्ैव्यमिल्युक्तम् । तस्य व्यव- 
हारस्य रवरूपेतिकतैम्यताकाङ्कुायासुत्तराध्याय आरभ्यते अभिषेकादिगुणयुक्तस्येति । 

बारभदरी 

श्रीगणेशाय नमः ॥ पवेतन्वान्ते दुशटदण्डस्य शिष्टरक्षणस्य विधानादन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
पार्नाधिकारिणाऽहरहग्यंवहारददीनं कतैव्यमित्युक्तम् । तस्य व्यवहारस्य स्वरूपग्रकारेति 
कतैव्यताकांक्षायामयमध्याय इव्याह-अमिषकादीति । यद्वा व्यवहारान् स्वयमित्या- 

मि मना ० य 

१ ख. ग. ज. पुस्तकेषु ‹ राज्ञः” ह्यधिकम् । २ त.“ न › कारो नास्ति । ३ त. 'रिपार। 
४ त. ‹ स्वरूपग्रकारे † ५ त. ° अभिषेकादीति ° 1 

29 
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० 

संभवति | दुष्टपरिज्ञानं च न व्यवहारददोनेन `विनेति संभवति । तद्रयवहारदश- 
नमहर: कर्तव्यमि्युक्तम्--““न्यवहारान्स्वयं पद्येत्सभ्येः परिक्रतोऽन्वहम्।**२ इति । 
स च व्यवहारः कीटाः, कति विधः, कथं चेतीतिकतेन्यताकटरापो नाभिदहि- 

तः, तदाभेधानाय द्वितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते व्यवहारानिति,- 

व्यवहाराचनुपः पद्येदि दद्धिर्बाह्मणेः सह् । 

ध्भराखरानुसरेण कोधरोभविवर्जितः ॥ १ ॥ 

भ्रियस्समुदयं प्रपुमिच्छता विजिगीषुणा. --सण्धद्धथे रा्ञा प्रयलादमित्रगज्यान्याच्छि्य 
स्वराज्यं विवद्धनीयमिच्युक्तम् । तवापि कष्टतमाः खस्वरयः, कापटिककुयन्त्रप्रहारिणो 

दस्यवः+- तेभ्योऽपि राष् रश्चणीयमि्येतदप्युक्तम् । अथदानीं तदुद्धरणभ्रकारविवेकार्थं 

न्यवहारनिरूपणं प्रस्तति-उयवहारान्नृप इत्यादि ॥ १ ॥ 
भ 1 

सुबोधिनी 

अथ वा ^“ व्यवहारान् स्वयं पर्येत् `° इत्यादिना अयोगविधिना साङ्गोपाङ्ग व्यवहारः 
क भ वराङ्गाकाट्कुगयां ० £ \9 [> [न 

कतव्य इति विहितः पृवोध्याये | गकाट्कनायां तदथमु्चराध्या्ये इति । अयमभिप्रा- 

यः--अनयोरध्याययोर्हैतुहेतुमद्धार्वः सम्बन्ध इनि । तत्र व्यवहारो नाम कीश इत्याशङ्य 

बाठभद्ी 

दिना प्रयोगविधिना सांगोपांगो व्यवहारः कतेव्यतया विहितः पूवेतन्तान्ते । तच्रांगाद्याकाष्का- 

यामाह-अभीति | हेतुहेवठमद्धावरूपसम्बन्धोऽनयोरध्याययोः सङ्गतिर्बोध्यः 1 उक्तहेतुमाह-- 

व्यवेति | चस्स्वथँ वाक्यारुकारे वा । कीटदा इति स्वरूपप्रश्नः, कति विध इति प्रकारम्रश्नः, 

कथं चेतीति इतिकतंब्यतप्रश्न.--इतिकेग्यतेति | इत्याकाङ्कायामवश्यं वक्ुसुचित 

इस्यादिः+--स्वरूपभ्रकारेतिक्ैव्य ताकराप इत्यथः; अङ्गादिकराप इत्यर्थो वा ॥ 

त -~------------ ~------------ ~ ~ ~न 
जानति नन न का मों 

१ ख. दशनमन्तरेण । च. श्च. व्यवहारदक्षेने । कात्यायनः व्यव । २ ङ. मन्व । ३ आ. 

२९०. } ४ त. °यद्वा इति। ५त. तत्र इति । ९ त. ‹ तदथेम् ° इति नासि । 

७ ‹ यारम्भः! । ८ त्. ^ वलक्षणः › । 
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अन्यविरोधेन स्वात्मसंबन्धितया कथने व्यवहारः, यथा कश्चिदिदं क्षेत्रादि 
मदीयमिति कथयति अन्योऽपि तद्विरोधेन मदीयमिति । तस्यनेकविधत्वं दरसी- 
यति बहुवचनेन | नुप इति न क्षन्नियमात्रस्यायं धर्मः, क तु प्रजापाछ्नाधकृतस्या- 
न्यस्यापीति दरयति । पद्येदिति पूर्वोक्तस्यानुवादो धर्मधिरोषविधानाथैः । विद्वि. 

नयु चेतत्पमागेवोक्तमिति नृपतिरित्यव । सस्यम् ,- गुणाथस्त्वयमारम्भुः-- न कोशस 
चिताथप्रधानो भवेत् , धमेशासख्रानु सारेण न्यवहारान्नुपः पदयेदित्यथः । किञ्च, चिद्धद्धिनौ- 

0० ता ०८०५-१ ५.५ १ भन ण ~ [1 0 

सुबोधिनी 

° व्यवहारान् › इस्यत्र म्रातिपदिकोपात्ते व्यवहारस्वरूपं निवैक्ति--अन्यविरोधेनेति › तमे- 

वोदाहत्य दशेयति-यथा कश्चिदिति | भातिपदिकोदिषटस्य भ्यवहारस्य प्रत्ययेन द्वितीयाबहूु- 

वचनेन भेदो दित इत्याह-तस्यनेकविधत्वाभेति | रपराब्दोपादानस्याभिमायमाह-नुप 

इति नेति । व्यवहारान् स्वयं पञ्येदित्यनेन पौनरुक्तथं परिहरति-पस्येदिति रवेक्तिस्यानुबाद 

इति । अदेषा वचनग्यक्तिः--“ व्यवहारान् नृपः पर्येत् ` इति यत् तद् वक्ष्यमाणधमेण 

सहेति । तमेव धमैविशेषमाह--विद्वद्वि्वेदव्याकरणधर्मशान्नामिद्गैरिति । विद्रदाद्षणसा- 

नाछमट्री 

आद्यश्छकेन च्रयाणामप्युत्चराणीति ध्वनयन् स्वरूपध्रश्चस्य म्रकत्योचरमभिहितभिति 

प्रतिपादयन् तस्स्वरूपमाह--अन्ेति | अनेन भावे घञ् तत्र सूचितः । धातूनामनेकाथत्वाच्च- 

दथंराभ्ः। स्पषटत्वाय तसुदाहरति--यथेति। दवितीयोचरमाह-- तस्येति ,--्रातिपदिकोदित- 

म्यवहारस्य प्रस्ययेन द्वितीथाबहुवचनेन भेदो ददित इत्यथः। पूवैमयुवाक्येन प्रतिपादित- 
मं स्वयमित्येव सिद्ध्या अधिकनूपपदोक्तिस्वारस्येन मतिपाद्यति-- नुप इति | योगिकोऽ 

यं न रूढ इति भावः । इतिना कारणत्वं तत्र तस्योच्यते--क्षुत्नरियेति ,---अभिषिक्तस्य त- 

स्येवेव्यथैः अपिनाऽस्थेव ससुचयः । “व्यवहारान् स्वयम्' 9 इत्यस्य विधित्वेन पद्येदिति पु- 

नर्विधिवेयर्थ्यं परिहरति-परयेदितीति! धर्मेति विददद्यणसाहिव्यादिरूपधरमीविशेषः इस्यथैः। 

तथा च म्यवहारान्रुपः पद्येदिति यत्तदिद्रधिब्ौ्यणेः सह ॒ध्म॑शाखरानुसारेण तादः स इति 
योजना बोध्या 1 एतनास्य वैयर्थ्यं परिहृतम् , अन्यथा तेनैव सिद्धेऽस्य वेयर््य स्पष्टमेव ¦ तमेव 
धमंविरोषमाह --विद्रदविरित्याक्षिना ] स एव धमं इतिकर्तव्यता, स चाङ्गानुष्ठानग्रकारः,-प्वं 
1 

१ त. ‹ टद्यते › । 
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वेदव्याकरणादिषधर्मसाखाभितैः ब्राह्मणैर्न क्षल्नियादिमिः। ब्राह्मणैः सहेति तृर्तीयानिरदैशा- 
तेषामप्राधान्यम् ,--“' सहयुक्तेऽप्रधाने ”* इति स्मरणात् | अतश्वादरोनेऽन्यथादरोने 
च राज्ञो दोषो न ब्राह्मणानाम्, यथाऽऽह मनुः--“'अदण्ड्यान्दण्डयन्याजा दण्ल्यां- 
माता ता यानामन = क 

ह्यणेस्सह । प्रवक्तृत्वेऽपि बाह्मणानां नपसहायोपयोगितेव, दष्टा त॒ निम्रहदानुग्रहसामथ्यादा- 

जैव । अत एवोक्तम् "कोधरोभविवर्जितः इति । समर्थेनापि धमंशासखरानुसारिणाभाव्यम् »- 
न कऋोधादिवश्ञेनान्यथा व्यवहर्तव्यमित्य्थ; । एकत्वेऽपि व्यवहारस्य स्वकीयावेशोषापेश्चया 

५८०११ म न क-म 

सुबोधिनी 

हित्यरूपध्सविधानमिव्यथः । सं एव च ध्म इतिकर्तव्यता । इतिकतैव्यता नामाङ्गानुष्टान- 
प्रकारः । फँवं च द्वितीयाध्यायादिश्छोकस्थैव प्रपञ्चः सकरोऽध्यायशेष इति गम्यते । ननु कि 
विद्धद्ह्यणानां नृस्पय च व्यवहारददीने समप्राधान्यमेव ? इत्याशङ्का नेत्याह ब्राह्मणे: 

सहेति । तेषां ब्राह्यणानाभित्यथैः । ननु तृतीयानिरदेशाप्राधान्यं कतः इत्यत आह-- 

सहयुक्त इति । “सहयुक्तेऽप्रधाने ” अस्याथः-- सहार्थेन युक्तेऽग्रधाने तृतीया 
® 

विभक्तिभवतीति, यथा पु्वेण सहागतः पितेत्यादिषु । एवं प्रकृतेऽपि ाद्यणेः सहेति सहयोगे 

तृतीयाविधानात् बाह्यणाप्रधान्यमित्यथैः । राक्तः प्राधान्ये ब्राह्यणानां चाप्राधान्ये फलमाह- 

अतश्वादचीने इति । अयममिप्रायः-- राज्ञः भाधान्याद्धिको दौषः ब्राह्मणानां तु तादा 

वारभद्री 

चास्य शछोकस्थेव प्रपञ्चः सकरोऽभ्यायशेष इति भावः । ब्राह्यणेर्त्यस्य फठमाह- नेति। ध 

मैविधाना्ैस्वेनास्य प्राप्तव्यवहारददैने नृपस्य बाह्मणानां च समप्राधान्यं निराच्षटे-ब्राह्मणेः 

सहेतीति ] तेषां बाह्मणानां । ननु तावता कथं तत्वमत जह-सहयुक्ते इति । सहार्थेन योगे 

ऽप्रधने तृतीयेति तदथः । यथा पुत्त्रेण सहाऽऽगतः पितेत्यादौ शाब्दक्रियाद्यनन्वयित्वरूप- 
प्राधान्यं पुल्डादेस्तथा प्रकृतेऽपीति तद्थत्वेऽपि न तथेतिभावः । एतत्फलमाह--अतश्वेति।न 

ब्राह्मेति--राज्तो दोषी य उक्तः स ब्राह्मणानां नेत्यथेः--उक्तहोतोः, न तु सवैथा दोषाभावो- 

ऽभिप्रेतः,--“सभा वां न प्रवेष्टम्याः› इलयनेन विरोधायस्चेरिके बोध्यम्! तेषां तत्र कथनेनेव 

१अ०२,३.९९.1 रेत. “च ` इतिस्ति। ३त. ° एवम् *। ४ त. ^ प्रकृतेऽपि 

इति नास्ति । ५ थ. ब्रह्मणानां चापसभेनतवे फमाह् ' 
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स्चैवाप्यदण्डयन्। अयसो महदापरोति नरकं चेव॑गच्छति "इति धभयाखरानसरेण- 
नाथंशाघ्रानुसारेण । देडादिसमयधम॑स्यापि धर्मशाखराविरद्धस्य॒धर्मशाख्रविषयत्वानन 

परथगुपादानम् , यथा च वक्षयति--:* निजधमोविरोधेन यस्तु सामयिको मवेत् । 
सोऽपि यत्तेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः|" * ईति धर्मेरा्नौनुसारेणेति सिद्धे क्रोध- 
छोभविवजित इति वचनमादराथम् । करोधोऽमषेः खोभो छिम्सातिरायः | १ ॥ 

बहुवचनम् › यथाऽऽहमवुः  तेषामाद्यस्णादानम् ` इत्यादि ! नारदश्च ‹ चतुप्पादश्च- 

सुबोधिनी 

दोषाभावो, न तु सवौत्मना दोषाभावः | तथाच “सभावा न ग्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा 

समञ्जसम् । अच्रवन् विन्ुवन् वाऽपि नरो भवति किच्विषी ॥ ̀ "? इस्यनेन न विरोधः॥ 9 ॥ 

नार्मद 

तछ्छामे शाख्रान्तरस्यासम्भवेनैव निरासे तदुक्तिफर्माह--नार्थेति । न्यूनतां परिहरति 

देशादीति। आदिना देवगृहादिपर्थरहः (2) पारिभाषिकिधर्मेण व्यवस्थानं समयः+ - तस्सिद्ध 

देशादि संबन्धि ध्मस्येत्यथः; । विरुद्धस्य स्याज्यावश्योक्तत्वादाह-- धर्मेति } वक्ष्यतीति 

सम्विद्रयातिक्रमग्रकरणे योगीश्वर इति भावः । कोधेति प्रतीकम् , सिद्ध इति । तयोस्तत्र 

निषिद्धस्वात् सामान्येन सवेति भावः।आदरोति।--अत्र विशेषेण तच्यागाथौभेत्यथः।मनुर- 

पि,--*°न्यवहारान् दिदश्चस्तु बाहे: सह पार्थिवः।मन्तर्ञेमन्त्रििः साभ्रै विनीतः प्रविशत् 
सभां ॥ तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिसुद्यम्य दश्चिणम् । विनीतवेषाभरणः पर्येत् कायोणि 
कार्यणां ॥ प्रस्यह देशाष्ष्टश्च शाखच्ेश्च हेतुभिः । अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि 
पृथक् पृथक् ॥*"ˆ ^“ घमौश्रयमधिष्टाय संवीतागः समाहितः । प्रणम्य लोकपारभ्यः 

कार्यददीनमारभेत् ॥ ›"‡ इति । व्यवहारान् अर्थिप्रस्यर्थिनोर्विवादविषयोक्तीः, दिद्क्षुः नि- 
निनीषुः, पार्थिवः प्रथिवीपतिः, क्षाञ्जयादन्योऽपि+-मन्वज्ञः देशकाराद्युचितकायौका्यनि 
रूपणाभिन्तैः,--एतच ब्राह्यणरित्यस्य विशेषणम्, अमंत्रत्ता हि जाद्यणा देरकाराद्यननुरूपं 
धमेमपि सहसा ब्रुवन्तो राज्ञः कथंचिदनथेमापादयेयुः>-मन्विभिः बुद्धिसचिवेः, विनीतः 
सहजाहार्योभयविनययुक्तः, पाणिञुचयम्य उत्तरीयादु दूस्य--वसखोपसंब्यानं कृत्वेति यावत् › 
1 [1 । 

१ ख. चाधि। २ ग. परयति । ङ. गच्छति ॥'› व्यवहारदशैनं च धर्म° ! २--८. १२८. । 
४ ख..कथं इत्यथिकम् । ५ च. छ. सल. धमेशाखाविरुद्धस्येति नास्ति । ९ क. ग. राज्ञा कृत ० । 

७ व्य. १८६. ८ ख. ग. च. ज. इ. 'कोधलोभविवनितः' इति प्रतीकमधिकम् अनूत्तं च बाढं 
भद्राग्याख्यायाम् । ९ &. 'धरमश्चाखाचसारेण सिद्धेः इति नस्ति । १० मदुः--८. १३. । ११ 

मवुः--८. 9; २; ३. | १२ मनु;-<. २३. । 
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किं चं-- 

श्रुताभध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सयवादिनः। 
राज्ञा सभासदः कायी सि मित्रेचये समाः॥ २॥ 

श्रुतेन मीमांसान्याकरणादिश्रवणेन अध्ययनेन वेदाध्यनेन च संपन्नाः 
धर्मज्ञाः धरमेराखन्ञाः, सयवादिनः सलयवदनशीखाः, रिपो मिते च ये समाः दषो 
गरहिताः--एवं मृताः समासदः सभायां संसदि यथा सीदन्ति उपविशन्ति तथा 
दानमानसत्करेः राज्ञा कर्तव्याः । यद्यपि श्रुताध्ययनसपना इ्यविशेषणोक्तम्, तथाऽपि 

ब्राह्मणा एव, यथाऽऽह कालयायनः---““स तु सम्यैः स्थिरेयुक्तः प्र्ैमेरिर्दिजोत्तमेः। 

तु््यापीः इत्यादे ॥ १ ॥ 

यतश्च धर्मश्नाखप्रामाण्यं प्राधान्यं व्यवहारदष्ठौ अतः--श्चुताध्ययनेयादि || २ 

सुबोधिनी 
पूर्वक्तेम्यो ब्ाह्मणभ्यः प्रथक् सभासदः कतेव्या इव्याह-कि चेति | ते च 

सभासदो बाह्मणा पवेव्याह - यदपीति । स तु"सभ्यैरिति-स राजा, स्थरेरचञरेः, 

बार्भद्री 
पर्येत् निधिनुयात् , कायौणि ऋणादानादीनि, देश्चदृष्टा हेतवः देशविदेषव्यव स्थितानि 
निणयसाधनानि;, यथोदीच्यमध्यमानां कन्यां याचमानाय भोजनं यदि दीयते (न) तुभ्यं दे- 
येव्यनुक्तेऽपि ्रतिश्रता भवतीति ॥ 3 ॥ 

शाखदष्टाः साक्चिप्र भृतयः प्रागुक्तब्राह्मणेभ्यः सभ्याः प्रथक्काय इत्याह-- 

किं चेति | श्रुत्यस्य वेदज्ञाख्रसंपन्ना इति शाब्दोऽथेः । तत्फरितमाह--श्रुतेनेति | 

अत्र द्वावपि भावप्रलययन्तौ क्रियापरौ, अन्यथा धर्मज्ञानस्यानुपयोगात् । ध्म 
शब्दो क्षणया श्ाखपर इत्याह---धमेरा रोति | ताच्छील्ये णिनिरिव्ाह-शीखा इति । 

एतानुदिदय सभासच्वं विधायत इत्याह-- एव भूताः समेति | विधेयाथमाह-स- 

भाया्रेति , तदथमाह--संसदीति । सीदन्तीवयुक्तस्य व्याख्या यथा उपेति, धात्- 
नामनेकाथत्वादिति भावः । बराक्ताराभैरासायाऽऽह--दानेति | एते सभावदोऽपि ब्राह्मणा 

एवेत्याह-- यदपीति, तस्य वितयसाधारणत्वादितिभावः । स यिति,-““ विर्नीतवेषो 

१ख.छ. ज. किं चेति नास्ति । २ ष.ङ. च. छ. ज. ञ्ल. वेदाध्युयनेनः इति नास्ति । 
६ ख" वन । ४ ख, ग. दवेषरागादिर० । घ. देषरागविवनिताः। ५ त, स विति! ६ त. सभ्येः। 
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धर्मराच्राथङुशटेरथशाछ्रविदारदैः ॥ '” इति । ते च ज्यः कर्वन्याः-- बहुवचन - 
स्याथेवत्तवात् › “ यस्मन्देरो निषीदन्ति विप्रा वेदिदखरयः । °” इति मनुरमरणाच । 
बृहस्पतिस्तु सप्त पञ्च त्रयो वा समासदो भवन्तीत्याह--““खोकवेदज्ञघर्मज्ञाः सप्त पञ्च त्रयो- 

निगदोक्तः शोकः दष्टमूखत्वाच राक्ञस्स्वथं भ्य वहारदशेनस्मृतेरदष्टाथेत्वेऽपि च 

(त 1 

सुबोधिनी 

परज्ञवद्धिमद्धिः, मौलेः पिदृपितामहागतैः, अर्थशाखमौरशनलादि । ते च त्रय इति- ते 

सभासदः । पक्चान्तरमाह-- बुहस्पतिस््विति । ग्यवहाराचू चपः पदयेदित्यत्रोपाच्चविद्रद् 
बराह्यणोदेशेन श्चुताध्ययनसम्पन्नत्वादिरूपो धर्मो विधीयते । त्था च विद्रदुबराह्मणविश्ेष 
णत्वाच्छताध्ययनसम्पन्नत्वादेनं पूर्वोक्तेभ्यः प्रथग्भूताः सभासद् इत्यभिप्रायेणाङ्कय परिह्- 

बार्भदट्री 

नृपतिः सभां गत्वा समाहितः; । आसीनः प्राङ्मुखो भूत्वा पर्येत् कायौणि कार्यिणां ॥ ” 

इति इतःपूर्वश्छोकः, स राजा स्थिरैरचच्चकेः प्राज्ञः बुद्धिमद्धिः मौर; पितृपितामहादिपर- 
परायातेः द्विजोत्तमैः बाह्यणेः- सप्तमीतत्पुरुषः धर्मशासखं मानवादि, तस्य योऽथः 
सिद्धां तस्तत्र निष्णातैः, अर्थाच मोरनसादि तत्र तथा- ते चेति सभासद इत्यर्थः । 

तरय इत्यस्य त्रय एवेत्यथैः। पतेन पूवापरको चोर्निरासः । तत्राचे हेतुमाह -बहुवचनेति, 

टितीये हेतुमाह- यस्मिन्निति ¡ इतोऽपि तत्त ब्राह्मणा एवेत्यपि बोध्यम् । एवमभेऽपि 

बोध्यम् । मतान्तरमाह -बुहस्पातिप्त्विति } उचमादिभेदेनाऽऽह-सपतोति } वेदशब्दः शा- 

खस्याप्युपरुक्षणं, लोकशब्दो देशकाखादिपरः । यद्रा एतदन्यसवंपरः धर्मशब्दः शाख्रपरः, 

प्राधान्यात्तस्य पुनरक्तिः । यत्र सभायां, यज्ञाति--यज्ञसभासदरीत्यथः। यदि तु एतदनुरो- 

धेन मानवे त्रय इत्युपलष्चणं, धम॑पश्चपरं वा, तदेकवाक्यतैव न पक्षान्तरम् । अल पक्षे ते 
च त्रय इत्यपि तथेति न भेद इति बोध्यम् । ननु व्यवहारान्नप इत्यन्नोपाततविढद्ब्राह्यणो देशेन 

श्रुताध्ययनसम्पन्नर्वादिरूपो धर्मोऽनेनविधीयतीं, तथा च विद्र द्बाह्षणविशेषणत्वात्। श्चता- 
भ्ययनसम्पन्नव्वादेन प्रागुक्तेभ्य एते समासदो भिन्ना इति किं चेस्यवतरणासंति (?) रित्यास- 

--------- क त णा किम म 9 - रि 

१,.--८. ११. } २ ख. वचन । ३ त. ततस्च ` । 
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ऽपि वा | यत्रोपविष्टठा विग्राः स्युः सा यज्ञसद्दी समा ॥* इति । न च ब्राह्मणैः सहेति 
पवैश्छोकोक्तानां ब्राह्मणानां “श्रुताध्ययनसंपन्नाः" इत्यादि विरोषणमिति मन्तव्यम् , तृ- 
तीयाप्रथमान्तनि्दिष्टानां विरेषणविद्योष्यमावासंभवात् , विद्रद्िरित्यनेन पुनराक्तेग्रस- 

द्भ । तथा च कात्यायनेन ब्राह्मणानां सभासदां च स्पष्टं मेदो दरितः-“'सप्रा- 

वाकः सामाव्यः सत्राह्मणपुरोदितः । ससम्यः प्रेक्षको राजा स्वगे तिष्ठति घमंतः। 

इति । तत्र ब्राह्मणा अनियुक्ताः सभासदस्तु नियुक्ता इति भेदः | अत एवोक्तम्-- 

‹‹ नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमहोति 1 इति । तत्र नियुक्तानां यथावस्थि- 

तार्थकथनेऽपि यदि राजा अन्यथा करोति तदाऽसौ निवारणीयः, अन्यथा दोषः । 
उक्तं च कात्यायनेन--““ अन्ययिनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति सभासदः । तेऽपि 
^ नण नन 

प्रयोजनानुसारात् ॥ २ ॥ 

सुबोधिनी 

रति-- न च ब्रह्मणैः सहेत्यादिना । कात्यायनेन पूर्वोक्तवब्राह्यणभ्यः प्रथक्तवेन सभासदां 

ददितत्वात् त एव सभासद इति वननु न शक्यते । अतस्तद्रचनाविरोधात् विश्ेषणविहेष्य- 
भप्वामावाच्च तदुदेशेन विधिने घटत इत्यथः । सप्राडधिवाक ईइ्ति-राजग्रतिनिधिः भ्रा- 

बारभद्री 

येनादकते- न चेति | समानविभक्तिकनामाथयोरभेदान्वयः इति व्युत्पत्तराह-- तृतीयेति, 

वचनक्रमेणेदसुक्तम् । अभेदस्य संसगेत्वाभावादाह--विंदोषणेति | नन्वध्याहारेण तत्संभवो- 

ऽत आह-- विद द्भिरिति | ननु विद्वद्धिरिस्यस्थैव विवरणपरमिति न एनरक्तिप्रसङ्गः अत आह- 
चेति | तेन यच्छब्दोक्तिवेयर्थ्यापत्तिससुचयः, स हि विधेयत्वग्रीतिवन्धकस्तभा च 

तद्वखादत्रैव मिथ उदेश्यविधेयभावः स्वरसतः प्रतीयते तत्र च प्राप्त्याप्राप्तविवेकन्यायेन 
लोकादिसिद्धश्चताभ्ययनसस्पन्नादिकसुदिद्य सभासचं विधीयते इति भावः । कात्यायन 
विरोधरूपदोषान्तरमपि सूचयन्नाह-- तथा चेति | तथा च तदुदेदेन तद्विधिरञ्जं घटत इति। 

त एव सभासद् इति वक्तु न हक्यत इति भावः- स इति | प्रागुक्ताभिमोऽयम्। प्राड़वा- 

केन सहितः--प्राड्वाको राजप्रतिनिधिः “° प्राडिवाकाश्चदश्ैकौ *”° इत्यमरः । अमात्या 
बुद्धिसचिवास्तत्सहितः ब्राह्मणाश्च पुरोहितश्च तेः सहितः- सभ्यैः सहितः -अने- 
न सर्वेषामागमस्वसुक्तं, धमेतस्तत् शाञ्चतः रक्षक इत्यथैः । तत्र सभ्याद्यणयो्मध्ये 
पा तता ज ना = नाम -०० ० 

१.-- १. ११.।२त. ‹ इति भावः| ३.--२. क्षु° ४६१. । 
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तद्वागिनत्तस्माद्रोधनीयः स तेनरैपः |” इति । अनियुक्तानां पुनरन्यथाऽभिधाने 
अनमिधनि वा दोषो न तु राज्ञः अनिवारणे-“समा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं बा 

समज्ञसम् । अग्नुवानिन्रुवन्वाऽपि नरो भवति किल्विषी ॥>* इति मनुस्मरणात् | 
रिपो मित्रे चेति चकाराछ्छोकरज्ञनाथै कतिपयेवेणिम्भिरप्यधिष्ठितं सर्द; कतेन्यम् , 
यथाऽऽह कात्यायनः--““ कुरुरीख्वयोवृत्तवित्तवाद्विरमत्सरैः । बणिमिभिः स्यात्कतिपयैः 
कुखभूतेरधिष्ठितम् ॥* इति ॥ २ ॥ 

' व्यवहाराचरुपः पयेत् * इत्युक्तं तत्राठकल्पमाह-- 

अपर्यता कायैवशाद्मयवहारा्ुपेण तु । 
ये नियोच्छन्यो 

सभ्थेः सह व्यो बाह्मणः सवैधर्मवित् ॥ ३ ॥ 

कायौणां गुरुल्घुत्वे समश्च-अपदरयता इलयादि ॥ ३ ॥ 

सुबोधिनी 

डिवाकः। अमात्या बुद्धिसचवाः। ब्राह्मणानामनियुक्ततया भेदमाह -- तत्र ब्राह्मणा अनियुक्ता 

इ्यादिना 1 अत्र नियोगे चपोऽ कारी तेन.नियुक्तानियुक्तशचेथः तेऽपि" तद्वागिन इति 

तत्पापमागिन इल्यः । मूरुवचनस्थचशब्दद्योत्यमथमाह-- रिपौ मित्रे चेति, चकारादिति 
॥ २॥ 

ननु चरपारस्य ग्रतिदिनं भ्यवहारदैनं क्तेव्यतया विहितं, तथा शन्तिकादीनि कवैग्या- 

बाटेसद्री 

अनीति-- राकेति रेषः। एवमग्रेऽपि तथा मूखानुक्ते। समेति- तथा मूरोक्तेः। तथा भेदोक्तेः 

फरभेदमाद- तत्रेति, प्राग्वत्] तं राजानम्। तद्भागिन इति-राजसम्बन्धिदोषभागिन इयर्थः 
क ~ 

एवं च प्रागुक्तदोषहन्दो विेषपरो बोध्यः+पुनस्सवर्े। न्यूनतामज्ञाननिरासाय स्वैथा नावङ्यक- 
मूलस्य चशब्देन परिहरति-रिपािति । वित्तान्तपञ्चानां ह द्ान्मतप् । तत्र कुरुत्वं 

कुलीनत्वम् , ऊरुभूतेरित्यस्य “प्रम्परायातेरित्य्थः ॥ २ ॥ 

ननु राज्ञां प्रतिदिनं व्यवहारदशैनवत् कार्यान्तराण्यपि कतैग्यत्वेन विदितानि 
(काना 

१,.--८. १३. ' समां वा न प्रवेष्टव्यं... "सभां वा न प्रवेष्टव्यो ...” इति.पाठौ च। २ क. सह 

प्रकतेव्यप् । ३ ब्राह्मणोऽपि ०--इवयेकस्यिन् कोशे । ४ पीति०-५ "परस्प०ः इतिच । 
30 
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कार्यान्तरव्याकुकतया व्यवहारानपर्यता नृपेण प्रवेक्तिः सभ्यैः सह सर्वधर्म 
वित्--स्वान्धमन् साछ्ोक्तान् सामयिकांस्च घरममान्वेत्ति विचारयतीति स सर्वधर्म- 
वित्--त्राह्मणो न क्षलियदि्नियोक्तव्यो व्यवहारददीने । तं च कात्यायनोक्तगुणविशिष्ठं 
कुयोत्, यथाऽऽहं-““दान्तं कुरीनं मध्यस्थमनुद्ेगकरं स्थिरम् । परत्र भीरं धर्मिष्ठमुदुक्त 
करोधवार्अतम् | इति । एवंभूतव्राह्मणास्तमवे क्षत्रियं वेश्यं वा नियुञ्जीत न शूद्रस् , 
यथाऽऽह काव्यायनः--ब्राह्मणो यत्र न स्यात्त क्षलियं तत्र योजयेत् | वैस्यं वा 
धमंशाच्जञं शूद्रं यलेन वजयेत्॥'इति । नारदेन वयमेव मुख्यो दरितः-“घमेराच्ं 

11 

सुबोधिनी 

न्तराण्यपि विहितानि, तव देववशादुभयसमवाये किं कतेग्यमिल्याशङ्य (आह)-द्ान्तापोति) 

गुणयुक्त सभासदादिभ्यः पृथग्भूतं ब्राह्मणं, तदभावे ताद्डं ्चत्तियं, तसखयप्यभवि वैद्यं वा 

स्यवहारदशेने नियेजयेदिलाह-- व्यवहारान् रप ¦ पद्येदिःव्युक्तमियादिना ] येगीश्वरोक्तम. 

युकल्पमेव मुख्य मन्यते नारद इ्याह-- नारदेन त्ययमेवेति । राज्ञो बहुकायंग्याुरूत्वेनाव- 

काशाभावास्स्वग्रतिरूपकपूर्वोक्त पुरुषान्तर द्वरेणेव ञ्य वहारददौनस्योचितत्वादसविव पश्चो मु- 
ख्यो उयायानित्यथैः । धभमश्चाखं पुरस्डृस्येत्यन्न म्रस्तुतत्वाद्राजनियुक्तपुरुष एव उयवहारददोनेऽ- 

बारंमद्धी 

तत्र देवात् समवाये किं कायमिलयाशङ्कायामाह---व्यवेति | अत एव तुः। तेन 

तच्यागसुचन द्वारा तस्याप्यावश्यकत्वं सूचितम् । कायैवश्ादिलयस्य व्याख्या कायो- 

न्तरेति---शान्तिकाद्यावरयकोक्तमिन्नका्येलयथैः । सह सहितः । अनेन प्रागुक्तेम्यः सर्वे 

भ्यो भिन्नोऽयमिति सूचितम् । सवैपदस्वारस्यादाह--समेति,-- देशादिसमयधमौनि- 

त्यभैः। वेत्ति विचारयतीति पाडः। वेत्तीति पाटे वेत्तीयस्य तत्पूर्वकं जानातीलयथेः। प्रकरणात्तह्ठामे 
तदुक्तिफरमाह-न श्त्रेति। यतोऽयं सवेतो भिश्नोऽत एव विदेषमाह--तं चेति, ब्राह्यं 

चेयथेः। यथाऽऽहेति--कालयायन इति भावः! मभ्येति पश्चपातरहितमित्यथः । परत्र पर- 

रोकाविषये उद्युक्तं अनर्सं सुख्यपश्चोक्तिपरतया सूरस्य न न्यूनतेति सूचयन् स्खयन्तरानुरो- 

धेन अनुकब्पमाह--एवंभूतेति ब्राह्मणा इति,--उक्तपुणविशिष्टा इयथः। अन्यथा स्वोक्तिवि- 

यथ्यमेव स्यादिति बोध्यम्। यत्नेनेति- तस्य धमेशाखादावनधिकारादिति भावः! मतान्तरमा- 

ह-- नारदेन विति। अयवेति-योगीश्वरोक्तबराह्यणरूपानुकल्प एवेत्यथः। राज्ञो बहुकायंग्या 
~~~ --~-~---~------------------------~-------~-------~-----------------

~- ~~ -~-~------- 

१ ग. वेत्ति चित्ते विचा। २ क. ज. ञ्च. यथा “दान्तं० । २ तया--ति च पाटः | 

ॐ रान य श॒--इति च । ~+ दनति--इति च 
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पुरख्छत्य प्राड्िवाकमते खितः समाहितमतिः पद्येद्वयवहाराननुक्रमात् ॥" इति । 

प्राद्धिवाकमते स्थितो न स्वमते ध्थितः, राजा चारचक्षुषा परसैन्यं पद्यतीतिवत् । 
तस्य चेय यौगिकी संज्ञा। अथिप्रया्थैनौ पृच्छतीति प्रार् › तयोषैचनं विरुद्धमविरदधं 
विविधं च सभ्यैः सह विविनक्ति विवक्ति वा विवेचयति वेति विवाकः, प्राट् चासौ 
विवाकश्वेति प्राद्धिवाकः । उक्तं च-“शविवादानुगतं प्रष्टा ससमभ्यस्तत्रयलतः | वि- 
चारयति येनासौ प्राडिवाकस्ततः स्मृतः| इति ॥ २ ॥ 

सोऽप राजस्थानीयस्वात् करोधराहित एव स्यात्। अत एव च-- रागात् इलया 
भ प 

सुबोधिनी 

धिकारीति गम्यते । प्राडधिवाकमते स्थित इति धमेशास्ानुसारेण कृतस्य प्राडिवाकनिणय 

स्यानुकरुत्वेन न तु नियन्तृत्वेन यथाकथंचिस्स्वेच्छया नयनमित्यथेः । पृच्छति विविनक्ति 
चेति ५५ +; “स्य यौगिकी संज्ञा न तवश्वकणौदिवदृटिरित्याह--तरस्यँ चेयं यौगिकीति | 
पच्छ [भा ̂ > (~` (० ^| [> (~ ८ भदः * (१, ^> च्छतीति प्रार् कष् वचिपच्छि" इत्यादिना किप् › दी्घोऽसंप्रसारणं च । विविनक्ति विचा- 

क 

रति विवक्ति विश्चेषेण कथयतीयथेः इति ॥ ३ ॥ 

नारभद्री 

कुरूतवेनावकाशाभावादिति भावः । पुरस्कृत्येति--अच्र म्रस्तुतत्वात् राज नेयुक्तोक्तयुरुष एव 

तत्र कतो बोध्यः। अत एव ““सव्परतिष्ठः स्रत धमो घममूरो नराधेपः। सह खद्धिरतो राजा व्य- 

वहारान्विशोधयेत् ॥*- इत्यने तेनैवोक्तम् । भ्यवहारानिति युक्तः पाठः। मते बुद्धौ घमेशान्ञा- 
जुसारणेति भावः। तस्य स्वेनैव तछछामे पुनस्तदुक्तिफरूमाह - न स्वेति | नन्वेवं म्राड्वा- 

केन कृतस्य श्रवणेऽपि तस्य तदृदोनाभावेन कथं संपदयेदेत्यत आह- राजेति । तथा च 

स्वग्रतिरूपकम्रागुक्तयुरुषद्वारेण तदशैनस्यौचित्येनायमेव पक्षो ज्यायानिति बोध्यम् । धर्मशा- 
खरानुसारेण कृतस्य तस्य योगिकीय संज्ञा नाश्चकणोदिवब्ूढिरिवयाह--तस्येति,-परद्धिवाकसे- 

थे; । संज्ञेति अन्वथे नमेलयथैः । प्राडिति किब्वचीत्यादिनिष्पन्नोऽयं क्िबन्तः । 

तयोः आर्थम्रव्यर्थिनो; विविनक्ति विवेचयति विचारयति । अत्र पश्च ओणादिकत्वं कार्यम् ; 
अत आह-विवक्तीति विविच्य विचार्यं कथयतीलयथः । एतेन विज्ञेषणवत्कथयतीति 

= ~
~~ 

~~ ------ 

* तदाह ब्रहस्पतिः--““ विवादे पृच्छति प्रशच प्रतिप्रश्नं तथव च । भ्रियपूै प्राग्बदति 

भ्ाङ्िवाकोऽभिधीयते ॥*” नारदोऽपि--““अष्टाद्दयपदाभिक्तः षड्भेदा्टसहरवित् । आन्वीक्ष 
1 

१.--१, ३५. । २ छ. योगिकतंज्ञा 1 २ ड. च. छ. विवक्तीतिपदं नास्ति । ४ तस्येति । 
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अपि च प्रह्धिवाकादयः सम्या य॒दि रागादिना स्मृत्यपेत व्यवहारं विचारयन्ति तदा राज्ञा कि कतव्य- 
मित्यत आदह- 

रोगा्टोभाद्भयादाऽपि स्प्रत्यपेतादिकारिणः । 
सभ्याः पथक् प्रथग्दण्ड्या विवादाह्वरुणं दमम् ॥ ४ ॥ 

वोक्ताः सभ्या रजसो निरङ्कशत्वेन तदभिभूता रागल्छञेहातिरायाल्योभा- 

दि॥४॥ 
सुबोधिनी 

अज्ञानज्रान््यादिन्यतिरिक्ते रागद्वेषादिभिरूपाधिभिधर्मशाखविरुदढधमाचरन्तः सभ्या- 

स्तत्तब्यवहारपराजयनिमित्तदण्डात् द्विगुणदण्डेन प्रस्येकं दण्ड्या इदयाह-अपि चेयादिना। 

बाठभद्री 

व्याख्यानमपास्तम् “हरचं... ** इति घञ् । स चाषत्वात् कतेरि । यद्वा भावधजन्तादश- 

द्यच् । मूरन्तु फरिताथपरतया नेयं । यद्वा करणे बाहूुलकाल्युडभावे घन् } अत एव पएतेनेदयमे 

उक्तम् } मूरं तु प्राग्वदेव । तत् तदुक्त वचनम् ॥ ३ ॥ 

अपिना दवेषससमुच्यः । तथा चाज्ञानभरांलयादिरूपोपाधिभिधेमेशाखाविरुद्धमाचरतां 
तेषां न दण्डोऽयमिति भावः सभ्या इति-- नियुक्ता इत्यथः, तेषामेव तत्वस्य प्रागुक्तत्वात् । 

अत॒ एवानियुक्तानां तदपेक्षया न्यून दण्डपरिकल्पना । युक्तं चेतत्--नियुक्तानाम- 
भियुक्तस्वेन धमैशाख्विर्द्धाचरणादाधिकापराधस्तद्धिन्नानां तत्तदभावादस्पापराधः । आये 
राजान्ञाभङ्गस्यृत्युङ्गनमेवोति यावत् । तदेतदभिप्ेत्याह-पर्वाक्ताः सभ्या इति । रागा- 

दौ हेतुं पूरयति-रजस इति] यक्किचिद्रागादे; साधारणत्वादाह--स्नेहादियादि | वाश्च 

ब्दस्य प्रस्यकं विकट्पबोधकत्वादाह-छोभाद्वेति संत्रासाद्रेति च 1 विवादपदस्य यथा श्चताथ 
पा 

क्यादिकुररः श्चतिस्द्रतिपरायणः॥ विवादसंशरितं धरम एृच्छति प्रकृतं मतम्] विवेचयति यस्त 
स्मात्प्राड़्िवाकस्तु स स्तः ॥ यथा शल्य भिषक्रायादु द्रे्न्त्रयुक्तितः । प्रा्िवाकस्तथा 
शस्यसुद्धरेब्यवहारतः॥*” इति । प्राङ्धिकस्य गुणाः स्खछलयन्तरे द्रिताः-““अकूरो मधुरः 

जग्धः कमायातो विचक्षणः । उत्साह वानद्ुब्धश्च वादे योज्यो नृपेण तु ॥'` इति पराक्षर- 

माधवीये व्य ए° २१-२२)। 

१ ख. इदमवतरणमंतैव नान्यत्र क्वापि दृश्यते । २ वि. रागा्षाद्धयाद्मऽपीति 
पाठः । ३.--ज० ३. ३. १२१. । 
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प्तातिरायाद्भयात्सत्रासास्स्पृतयपेतं स्मृतिविरद्धम् , आदिब्दादाचारापेतं कुर्वन्तः प्रथ- 
कएथक् एकैकशो पिवादात् विवादपराजयनिमित्तादमंदविुणं दमं दण्डाः, न पुन- 
विवादास्पदीमूताव्यात्। तथा सति खीसंम्रहणादिष्रु दण्डामावप्रसंगः। रागलोभमया- 
नासुपादानं रागादिष्वेव द्विगुणो दमो नाज्ञानमोहादिषिति नियमाथम्॥ न च "राजा सरष- 
स्ये ब्राह्मणवल्य॑म् › इति गौतमवचनात् , न ब्राह्मणा दण्डवा इति मन्तव्यम्- तस्य 
पररंसाथत्वात्।यत्तु,.षडिभः परिदायी राज्ञा।'“अवध्यश्चाबन्ध्यश्चादण्डवश्वावहिष्काश्वा- 
परिवायश्चापरिहायंश्व' इति तदपि.स एष बह्ृश्रुतो मबाति। खोकवेदवेदाङ्खवित्|'“वाको- 

333 = 

्श्ुक्ताथान्यथाकारिणो रागादिभिस्तदियुणं धनमेकैको दण्डयाः । आदिग्रहणात् 
सत्यथ वाऽन्यथा निरीषवं (?) इत्याभेग्रायः | सवंसभ्यदृण्डाह्विगुणं च राजा तस्स्थानीयो वा 
दृण्डयः--तद्धीनत्वान्नेणेयस्य । अत एव च पथक् एथगिति वीप्सा । सभ्याः प्रथक् पृथक् वि 

सुबोधिनी 

सभ्या इति नियुक्ताभिघानम् । अत एवानियुक्तानां नियुक्तपेक्षया न्यूनदण्डः परिकल्प- 

नीयः । नियुक्तानामभियुक्तसे सति धर्मदाखविरुदधाचरणादधिकोऽपराधः । नियुक्तानां 
त॒ तद्भावादल्पोऽपराध इति युक्तमेवेतत् । तथा हि नियुक्तेषु स्प्त्युलछद्धनं नृपा्लाभङ्ग्च, 

बारुमट्धी 

स्वे तदशुण्यस्य दमेऽसम्भवात्। क्षणाथमाह-विवादपराजयेति | नजु अन्यथाऽपि रक्ष्या 

स्य सम्भवादेवमेवभ्याख्याने किं बीजमत आह--न पुनरिति | तथा हि सतीति पाठः। हि हेतौ 
रागादुक्तिमूरूमाह- रागेति इदञुपरक्षणं दवेषस्यापि, इष्टे नियच्छति, कमणः ेषत्वविवक्षा- 

यां षष्ठी, वजंमिनि णसुन्तम् ,-- तथा च नियुक्तानां तेषामस्पदण्डोऽपि कथमिति भावः।तस्य 
गौतमवाक्यस्य विधेरभावात् तस्य वधातिरिक्तदण्डम्राकषपादकवाक्यानामान्थक्यापत्तश्वेति 
मावः) तथा सति तद्विरोधान्तरं परिहरति यच्चिति,- षद्भिः भ्रकारैस्त्याज्य इत्यथः, ब्राह्मण 

इति प्रकरणग्रासं, तसपरकरणत्यागमेवाह-- अवध्य इत्यादि| अदण्डय इत्यनेन धनदण्डाभावः, 

अपरिवा् इत्यनेन धिग्वाग्दण्डयोरभावः; अपरिहाये इत्यनेन सवैस्वहरणाभावः, अन्यत् 

स्पष्टम् । वाक्यम् उक्तिमद्राक्यम् , इतिहासो भारतादिः, तदपेक्षः तन्मननरीकः , तहुत्ति 
पे 

स्तदुक्तानुष्ठाता । अष्टाचति--ते च गोतमेनोच्ताः-- “° गभौधानपुंसवनसीमन्तोन्नयन- 

जातक्मनामकरणान्नम्राश्ननचोरोपनयनम् 1 "*--अच्र समाहारदवन्द्रः, “* चत्वारि वेद्- 

चतानि "1 प्रतिशाखं गृद्ेषृक्तानि,- “खानं” समावर्तनाख्यं, विवाहाख्यं “सहधम॑- 

१ क. ‹ दमात् † इति नास्ति । २.--२१. १. ३.--<. १२; १३. । ४८, 
१8. | ५.~८, १९. | 
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वाक्येतिहासपुरणकुरारः'“तदयेक्षस्तद्वाततिश्च' 'अष्टाचत्वारिशत्सस्कारैः "संस्कतः। तरिषु 

वादद्धियुणं तहिगुणं च राजा । तथा च वक्ष्यति--अथ करं राजा स्वपुरूषे (बौऽ(र) न्विष्य 
~~" 

"~~~
 

-~-~~----~-~-~---------
---- 

सुबोधिनी 

अनियुक्तेषु तु स्ख्युखद्गनमेवेति। अष्टाचत्वारिरात्सस्करिसिति, ते च संस्कारा गौतमे 
नोक्ताः--"“ गभौधान-- पुंसवन - सीमन्तोन्नयन--जातकमम--नामकरणा- ज्नप्राक्न-- 
चोरो -पनयनानि'" “चत्वारि वेदबतुनि › ' ““स्नान--"” ““सहधमचारिणीसयोगः'› "पञ्चाना 
यक्ञानामनुष्ानं देव--पितृ-मनुष्य--भूत-ब्रह्मणाम् ?` ^“एतेषां च” इति! एतेषां संस्कारा- 

णां च क्रते देवयक्ञानां च कृते पन्चयज्ञानुष्टानं भवतीत्यथः। ““अष्टका-पवैणः-- श्राद्धं 
--श्रावणी--आ्महायणी-- चेच्री-- आदईवयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः । °` “'अग्न्या- 

नार्मद 

चारिणीसयोगः;, ““पच्चानां यक्तानामवुष्टानं देवपितृमनुष्य भूतवराह्यणानाम् 12--एते पथक् 

पञ्चसंस्कारा न तु सञुदायः--““ एतेषां च ।*--वक्ष्यमाणानामनुष्ठानमित्यथैः--“* अष्ट- 
काः पावैणः?-पवंणिभवः पवैणस्थारीपाकः---“शश्राद्धम्ः-अमावास्यादिः+-- “श्रा 

वणी ?› -- तन्न क्तैव्यं श्रावणं कम--“ आग्रहायणी ?› तत्र कतैव्यं प्रत्यवरोहणं, 

८ चैत्री ›: तत्र कतैव्यः श्ूरुगवः, ८८ आश्वयुजी ?*-- तत्न कतैग्यमाश्चयुजी कमै 
अनाहिताभ्नराग्रयणं चेति दयमाश्वयुजी शब्दम्राह्यमिति हरदत्तः--“ इति सष पाकयन्ञ- 
संस्था; । '-- पाकयज्ञा अल्पयज्ञाः प्ररास्तयन्ञा वा-- (तं पाकेन मनसा ` भ्यो मा पाकेन 

मनसा ` इत्यादौ पाकञचब्दुप्रयोगस्य प्रदौसायां ददौनादिति वृ्तिङ्घन्नारायणंः'- आस्या 
चेयं गृह्याणां कमैणामिति हरदत्तः, तथा चापस्तम्बः--““छोकिकानां पाकयक्लराब्दःˆ इति । 

*"अष्टो गमौधानादयस्सस्कराः, (८) 
चत्वारी वेदचतानिः (४) 
द्वौ जानसहधमैचारिणीसंयोगो, (र) 
पञ्च देवपितृमनुष्य भूतब्रह्मयज्ञाः, (५) 
सप्त अष्टकपावेणादयः, (७) 
सप्त पाकयक्तसस्थाः, (७) 
सप्त सोमसंस्थाः; (७) 
अष्टौ सर्व॑भूतदयादिगुणाः; (८) 

एतेऽष्टाचत्वारिराक्तस्काराः. (४८) 
८४ देवतां ग्रति स्वद्रभ्यस्य उत्सर्जनं यज्ञः: इति हरदतः। 

१ ज. चत्वारिशरतास. २.८. १६.। २.८. १७.। ४.~---८. १८. । . ५ आश्व. १. १, 

२, भदनारायणवृत्तौ । ६.--. ९. । 
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स्वभिरतः “षटसु वा । 'सामयाचारिकेष्वभिविनीतः ।* इति प्रतिपादितबहृश्च॒त 

कार्याणां व्यवहारयितव्याः! न, प्रतिषेधात्, यथाऽऽह मनुः--“"नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा 
लार 1 11।111 काकयवा म) 

सुवोधिनी 

धय-- मधिहोत्रं-- ददोपूर्णमासो-- चातुमांस्यानि आग्रयणेष्टि-- निरूढपश्चुबन्धः-- 
सैत्रामणीति सप्त॒ हवियैक्ञसंस्थाः । ' “* अश्िष्टामोऽ -- त्यश्चिष्टोम -- उक्थ्यः 
षोडदरी-- वाजपेयो-- ऽतिरान्रो-- ऽप्तोयांम इति सक्त सोमसंस्थाः । ̀ इति चत्वारिंशत् 

संस्काराः । ` द्विविधः संस्कारो भवति बाह्यो देवश्च । गभीधानादिःस्नानान्तो बाह्याः । 
पाकयक्ताः ह विर्य्॑ञाः सोम्याश्चेति देवः, पाकयक्ादीनां च सस्कारतव शङ्करिखितवचनात्-- 

""पाकयक्ञा हवियज्ञाः सोमसंस्थास्तथेव च | संस्कारा ह्यभिहोलान्ता अभ्भहोलं तु जहतः ॥ 

नारुभद्री 

सस्था विधाः, पाकयक्ञविधाः सम्तेत्यथं इति हरदत्त-"“ अग्न्याधेयमभिहोच्रं दक्षपोणंमा- 
सावाग्रायणं चातुमौस्यानि रूढपश्चबन्धः सोच्रामणीति ससर हाविर्यलसंस्थां : '--एतेऽगन्या- 
धेयादयः श्रतिप्रसिद्धाः । दशपोणैमासाविति समुदाय एकः संस्कारः सक्षग्रहणात् । 
सोमसंबंधाभावादेते हविथक्ताः । “अभिष्टोम उक्थ्यः षोडी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्याम 
उति सक्च सोमसंस्थाः? अश्चिष्टोमो राजन्यस्य, षोडशी ग्रहो गद्यते सोऽप्यञ्चिष्टामः, 

ब्राह्यणस्य कथमयं संस्कार इति चिन्तयमिति हरदत्तः । गच्छति गच्छतीति द्विरक्तिरष्टमा 

ध्यायसमध्य्थं बोध्यम् । एते च धनादयो गृहस्थस्य नित्या इत्याच्न्यत् स्पष्टम्--““ इति 
चत्वारिदात्संस्काराः । ›° * संस्कारो द्विविधः बाह्यो देवश्च तन्न गभोधानादिस्नानांता 
बाह्यः । अभ्िष्टोमो दैवः पाकयज्ञार्दीनां संस्कारत्वं च शशङ्कल्खिताभ्यासुक्तम्- 
“पाकयज्ञा हवियज्ञाः सोमसंस्थास्तथेव च । सस्कारास्त्वधिहोत्रान्ता अश्िहोतं त॒ जहतः ॥ 
संस्करिः संस्कृतः पूवैरुत्तरैरयुसस्कृकः । निलयमष्टगुणियैक्तो बाह्यणो बह्यरोकरिकः ॥ ब्राहयं 
पदमवाभोति तस्मान्नच्यवते पुनः।› इति । ब्रह्मखाकिको बह्मराकाहैः । अष्टगुणाश्च स्वैभूतद्- 
या श्चांतिरनसूया शोचमनायासो मांगस्यमकार्षेण्यमस्पृहेति । एवमष्टाचस्वाररिंशत् संस्कारास्तेः 

संसृत इत्यथैः । त्रिषु अध्ययनेज्यादनेषु । षटसु अध्यापनयाजनप्रतिग्रहसहितेषु तेषु ॥ 

सामयिकेति- पौरुषेयी व्यवस्था समयः । स च विविधः-- विधिर्नियमः प्रतिषेधश्च, 

[याका 

१क.घ. च. क्- समया० २.-गौतमः ८. ४--११. । २ इति संस्कारा इति 

च पाठः । ४ त. "तेक्तेः ।' ५.--८. १९. । १६.--८.२०. | ७.-८, २१. । 
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विषयं कम न ब्राह्मणमात्रविषयम् ॥ 9 ॥ 
व्यव्हारविषयमाह- 

स्मत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परेः । 

आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत् ॥ ५॥ 
धर्मराखरसभाचारविरुद्धेन मेण परेराधषितोऽभिभूतो यद्राजञे प्राधिव।काय 

वा अवेदयति विज्ञापयति, चेदयदि, तदावेयमानं व्यधहारपदं प्रतिज्ञोत्तरसदायहेतुपराम- 

दोप्रमाणनिणयप्रयोजनात्मको व्यवहारस्तस्य पदं विषयः} तस्य चेदं सामान्यलक्षणम् । 

स च दिविधः शङ्कामियोगस्तच्वाभेयोगश्वेति, यथाऽऽह नारदः“ अभियोगस्तु 
नाप्यस्य पूरुषः |: इति ॥ ४ ॥ 

कथं तर्हि व्यवदहारप्रबुत्तिः? श्यते--श्चुत्याचारव्यपेतेनेलयादि ॥ प ॥ 

तदेव हि व्यवहारपदं यत् स्मृत्याचारव्यपेतेन... ... मर्ण सस.-.मरीङत इव्यव 

सुबोधेनी 
संस्कारैः संस्कृतः पूवैरुतरेरेनुसंस्कृतः । नित्यमष्टगुणेर्यक्तो बाह्यणो ब्ाह्मरोकिकः ॥ ब्रह्य 
पदमवामोति तस्मात्न च्यवते पुन ¦ "° इति । बराह्यलोकिको बह्यरोकाहैः । अष्टगुणाश्च स- 
व भूतदया--क्षान्ति--रनसूया-सौच--मनायासो--मङ्गल्य-- मकार्षण्य- मस्पृहेति । 
एवमष्ाचत्वारिंदात् संस्काराः ॥ ४॥ 

म्रत्यारथप्रतिकूरतया नृपादिषु कथनं व्यवहारः,कथ्यमानं तद्धिंषय इत्याह-- व्यवर्हर- 

विषयमाहेयादिना  “ अवेदयति चेद्रज्ञे इस्यत्र राजशब्दः पूगश्रेण्यादीनासुपलक्षणाथेः। 
~ व्थवहारविषयस्य दैविध्यं दद्रौयति-स च द्विविध इत्यादिना । शङ्कारूपोऽसियोगो ‡ य- 

बारुमद्री 
तन्मूखा आचारा स्समयाचाराः- तेषु कुदार इत्यथैः ॥ ४ ॥ 

व्यवहारविषयमिति--म्रव्यथ्यौदिभ्रतिकूलतया चृपादिषु कथनं व्यवहारः--कथ्यमान- 

स्तद्धिषयस्तमित्यथैः । व्यपेतेन राहितेन । राज्ञे इति--दइवं ्धिकृतादेरप्युपरक्षणम् । 

तद्ाऽन्वयमाह -यदीति | उपल्क्षणत्वादेवाह -- प्राडिति ] चदथा यदीति । व्यवहार- 

पदमित्यस्याथैमाह- प्रा ीज्ञोत्तरोति। तस्य विषयस्य अत एव तस्य विषयस्य दैविध्यमाह-स 

चेति शङ्कोति। शङ्कारूपोऽभियोगो यस्मिन् विषये तस्स्वरूपोऽभियोगो यस्मिन् विषये इत्यथः। 

अभियोग इति। सुबथीतभौवेण बहुबीहिः विषयोऽन्यपदाथेः। असतां-चोरादीनां संसगौ- 

१ अप० व्यवहारदशेननिपित्तमाह-२ ख. समयाचार० । ३.-८. ४२.।४त. 
‹ ब्राह्मम् › इत्यादि “कारः ' इत्यन्तं नोपलरुभ्यते । ५ ‹ मा- ` & ° व्यवहोरव्यादिना । ̀ ७ त. 
° भियोगस्ततस्वरुपश्च यस्मिन् 
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विज्ञेयः दांकातत््वाभियोगतः । दाङ्काऽसतां तु संसगौत्त्तवं होढाभिदरनात्।।” इति॥ 
होढा रोप्त्रम- लिङ्गमिति षावत्- तेन दरनं साक्षाद्वा ददनं होईाभिदरोन 
तस्मात् | वचवाभियागोऽपि द्िविधः-प्रतिषेधात्मको विष्यात्मकश्वोति, यथा -- मत्तो 

हिरण्यादिकं गृहीत्वा न प्रयच्छति, श्चेत्रादेकं ममायमपहरतीति च।| उक्तं च का- 

त्यायनेन--““न्याय्यं स्वं नेच्छते कतुमन्याय्यं वा करोति यः।* इति | पनश्वाष्टादशधा 
मिते, यथाऽऽह मनुः--““ तेषामादमृणादानं नेक्षेपोऽस्रामिविक्रयः । संभूय च 

समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च ॥ वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः | क्यवि- 
क्रयानुरायो विवादः स्वामिपालयोः ॥ सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके | 

स्तर्यं च साहसं चैव च्रीसप्रहणमेव च ।} तीपुधर्मो विभागश्च दयूतमाहय एव 
च । पदान्यष्टाददतानि व्यवहारस्थिताविह ॥* ति । एतान्यपि साध्यभेदेन पुनवै- 

कश्चित्कथयेत्, म तु स्वयं कायारम्मक इत्यभिप्रायः । तथा च नारदः --““स्वनिश्ितबटा- 

सुबोधिनी 

स्मिन् विषये, तच्वरूपाऽभियोगो यस्मिन् विषये इति विग्रहः । होढा खोष्वामेति । इष्यत 

इति रोप्त्र चोयैधनम् ¡ ^“ चौरिका स्तेन्य चौर्ये च स्तेयं ोष्लं तु तद्धनम् ।*' इत्यमरः । 
एतान्यपि साध्यभेदेनेति अवाम्तरसाभ्यमेदेनेत्यथैः । यं च व्रेरितमन्ये- 

बार्भदरी 

स्चौरस्वादिसम्भावना भवतीव्यथैः । होढारोष््रमिति- छप्यत इति लोम् , उणादिः, 

चोयैधनम् ““चोरिका स्तैन्य चौर्ये च स्तेयं रोसं तु तद्धनम् ।**°इव्यमरः। लिङ्गमिति-म्यभिच- 

रितं चिह्नमिलयथः(?) इदसुपरुक्षणमिव्याह-साक्षाद्रा दरानमिति। विषयस्य भेदान्तरमाह-- 

पुनश्वेति। एनभदमाद-- एतान्यपीति । साध्येति अवान्तरसाध्यभेदेनेत्यथः । एषां ऋणा- 

ना 1 

१.--१. २७. । २क.घ. च. क्च. टोटो। २ सतत्वा० ।४क. ख.ग.च छ. ज. 

स.वा। ^ ख.ग.सपुनश्चा। ६ क. भावितस्येव । ७.-८. ४, ५, ६, ७.1 <.-२. शू. २५.। 
९ त. ˆ एतान्यपि ` इति नास्ति। १० थ. न चेति। प्रापितमन्येन ` । 

3 ॥ 

10 
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२४२ याज्ञवस्क्यस्मतिः [व्यवहाराध्ययि 

इत्वं गतानि, यथाऽऽह नारदः-“ एषामेव प्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं स्मृतम् । 
क्रियमेदान्मनुष्याणां शतश्चाखो निगयते॥* इति | 'अवेदयति चेद्रज्ञ इत्यनेन सखय- 
मेवागत्यवेदयति न राजपरेरितस्तत्पुरुषपेरितो वेति दरयति, यथाऽऽह मनुः--“'्नो- 
त्पादये्सस्वयं कार्य राजा वाऽप्यस्य प्रषः | न च प्रापितमन्येन म्रसेतार्थं कथञ्चन।7१“ 
[द परि & = + _ र, (~ = करये श + (~ _ © ् ८ इति । पररि परेण पराभ्यां परोश्येक््यैकेन दवाभ्यां बहुभिर्वा व्यवहासे भवतीति 

£ ¢ ® धानस्स्वर्थी स्वाथप्रचोदितः । रेखयेरपूव॑वादं तुः कतकायैविनिश्चयः ॥° इति । स्लयुक्त- 
आचारः स्छृ्याचारः;-- ङुरधमोद्याभिप्रायं चेतत् । परैरिति गुरुक्षिष्यमिवृस्यथसम् । तथा च 

सुबोधिनी 

नेति-अन्यायेनान्येन भापितं न॒ गृह्णीयादित्यथः । अथं वाऽन्येन प्रापितं 

निवेदितं कायै न म्रसेत नोपेक्षेत । “न चाप्रापितमन्यिन › इत्यपि पाठः, तत्राय 
मथैः--अन्येन चिवदमानेन तत्सम्बन्धिना वा अव्रापितमनिवेदितं कथञ्चिदवगम्य रागा- 
दिमा न म्रसेत न ग्राहयेदिति । मूरुवचनस्थपरद्ाब्दस्थितं तृतीयाबहुवचनमविव- 

१२.०५ (> ५ [९ ् परैरिति (~ श्चितम् । अतश्चैकस्येकेन वा द्वाभ्यां वा बहुभिवौ विवादो घटत हइत्याह-- | 

नारुभद्री 

दानादीनां! बेदित्यतेन सूचितमाह-आवेदोति । अन्यथा तप्परेरणोष्टंघने दंडापर्या चेदित्य- 

स्थैच्छिकावेदनषोधकस्यासङ्गतिः स्पष्टैव । अस्य राजः । न च प्रापिताभेति--कथंचन 

अन्ययेनान्येन प्रापितमथं न गृह्णीयादित्यथः । यद्वा अन्येन प्रापितं निवेदितं कार्यं न 

ग्रसेत नोपेश्चेतेत्यथः । न चाप्रापितमिति पाठे तु अन्येन विवदमानेन तत्संबन्धिना वा 

अभ्रापितमनिवेदितं कथचिद्वगम्थ रागादिना न सेत न श्राहयेदित्य्थः । मूर परोरत्यत्र 
परश्वः परो च परे चेव्येकडेष इत्यादायेनाह--प्ररेरितीति परेण.स्याच्र्थकं पैररिति बहुवचनान्तं 

पदमिति ददीयतीत्यथः 1 बहूुवचनाविवक्षया योजनं तु परेणेत्यादिभ्रथस्वस्पविरूढम् । 
न ममन = न 

१ ख. भवेत् । ‹ द्रात्निंशदधिकं शातम् › इति च पाठो दह्यते । २ घ. क्रियाभेदा मदु । 
२.--¶. २०। ४ घ. छ. त्पादयेत्स्वकं क्यं । «.-- ८. ४३. ¡ € घ. इति । अनन परैरिति , 
७ च. ज. एकस्येति पदं नास्ति | <- 2. २१.।९ त. (यद्वा? २० त. "तमिति पदे. 

ञ्येन ° । ११ त.  मूलसथपेररिति बहुत्वम् ° । १२ क. तेन॒ च › इति पाठः । १३ परौरियतरेतय 
स्यानन्तरं स्वरितात्संहितायामचदात्तानाम् * इति । सूतभाप्योक्तरप्या? इत्यधिकः पाठः क्वचिदृश्यते । 
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ददोयति ॥ यत्पुनः-'* एकस्य बहुभिः साधे छ्ीणां प्रेष्यजनस्य च । अनदेयों 
भवद्वादो धमंविद्धिरुदाहतः ॥ 7 इति नारदवचनं, ` तद्धिनविषयसाध्यम् | 
: अवेदयाति राज्ञे ' इयनेनेव राज्ञा पृष्टो विर्नातवेष अवेदयत् , अविदितं 

च युक्तं चेत् मुद्रादिना प्रै्यथ्याह्वानमकल्यादानां चानाहानमित्यायथौक्ेद्धमिति 

नारदः--“शुरुशिष्यपितापुत्त्रदम्पत्योर्स्वामिभत्ययोः । एतेषां समवेतानां व्यवहारो न वि 
नक 

सुबोधिनी 

तद्विनसाष्यविषयमिति । भिश्नसाध्यानि परथक्साध्यानि भिन्नम्यवहारविषया इति यावत्। 

एतदुक्तं भवति-- र्यदा द्यकेनेकः पुमानभियुक्तो मद्यमसौ धारयतीति, तदा तस्मिन् व्यव- 
हारेऽनिष्पन्ने अपरेणापरेण च पूवैमभियुक्तो नाभियोज्य इव्यवमेकस्य बहूभिः सां विवा- 

दाभावः ! न त्वेवमेते मद्यं धारयन्ति इातमिवयेवमेकस्य बहूभिर्विवादाभाव शतं । 
इत्यादर्थसिद्धामेति--अविनतिस्यावेदनमेव न घटते उद्धतस्वेन राज्ञां निकटे गन्तुम- 

नाटंभद्वी 

एकस्येत्यस्य सवैत्रान्वयः । एवं सति प्राक्षविरोधं परिहरति-- यत्पुनरिति । न्यायेति- 

धर्मेति पाञान्तरम् । तादने ऽपि-थग्ब्यवहारविषयमित्यथैः। यदैकेनेकोऽभियुक्तो मह्यमसौ 

धारयतीति तदेतस्मिच् व्यवहारेऽनिष्पक्चेऽन्येनान्येन चान्यथा नामाभियोक्तव्यः । निष्पन्न 

तु कमेण तथत्येवमेकस्य बह्ुभिविवादाभावो न त्वेते मद्यं धारयन्ति शतमित्ये वमेकस्य 

बहुमिीविवादामाव इति भावः । इदं च मत्तोन्मत्तेति व्याख्यानावसरे सबीजं सकरेतत् 

पद्यभ्याख्यानं स्फुटीभविष्यति । न्यूनतां परिहरति-अविदेति | वृतीयान्तमित्यस्याथेसिदध- 

मिव्यत्रान्वयंः । द्वितीयां प्राह---अविदित चेति, तृतपमाह--अकव्येति-जाधिव्याधि- 

सहिता्दानामिव्यथः। अ्थसिद्धमिति--अन्यथाऽविनीतस्यावेदनमेव न धटेत--उद्धतत्वेन 
१ न 

१ अयं श्चोक उपछर्ब्धनारदीयकोरे न द्यते । स्यादेतत्काव्यायनवचनं यथाऽऽह विश्वरूपः । 

२ ख. छ. ज. तद्धि्साध्यविषयम्) ३ घ. ग. दिना तख्यथ्यो। ४ त. !दके `। 

५ त्. “इति? इति नाति! & थ. द्. “राज्ञां परिसरमेव गन्तुमश्षक्यत्वाद् † 1 ७ ^“ अथे 

सिद्धमियत्रान्वयः' इति वर्ते । इदमशद्धम् । प्रकरणार्थस्तवेवं-- आवेदयति सज्ञे इत्यनेन विनीतवेष 

अविदयेदिति, अविदितं च युक्तं चेसत्य््याह्वानमिलेकम्, अकल्यादीनामनामाह्वानमिव्येकम् » 
आहत्य नितयमर्थ॑सिद्धमिति । अत एवं पाठकट्पने अश्द्धिपरिदारो भवेत् । स च पाठ इति शब्दस्य 
निवेदयेदिलयत्र आहवानमित्यत्र च अनाह्वानमित्यत्र च संवन्धः--इत्रि त्रितयद्य अथेसिद्धमिलनेना- 

न्वयः--इति !” इ केषांचिच्छाञ्लविदामाशयः । विददाशय इति दत्तोयमत्रास्माभिः । 
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नोक्तम् | " स्परत्यन्तरे तु सष्टाथेमुक्तम् , यथा-“* काटे कायार्थ॑नं परच्छे्मणतं 
पुरतः स्थितम् । किं कार्य का च ते पीडा मा भैषीत्रूहि मानव ॥ केन क्मिन्कदा 
वस्मादृच्छेदेवं सभागतम् } एवं ष्टः स यद्वयात्सर्सभ्येत्रह्मणेः सह ॥ विमृद्य कार्य 

न्याय्यं चेदाह्वानाथमतः परम् । मुद्रां वा निक्षिपेत्तक्िन्पुरुषं बा समादिरात् ॥ 
अकल्यबारस्थविरविषमस्थाक्ेयाकुखान् । कायात्तिपातिव्यसनिदपकार्याससवाकुखान् | 

अते ॥* ›` इति, “° एकस्य बहुभिस्साधं सख्जीणां परेष्यकरेस्तथा । '› इत्यादिकात्यायनवचनश्च, 
त 1 श 7 1 त ~ 

ऋ (५ 

सुबोधिनी 

क्तेः । आवेदमानन्तरं च प्रत्यर्थिनोऽमाह्धाने भावेदनमेव निष्योजनमिति न कोऽष्यावे- 
(~ क अ क 0 

द्येव्। तथा च प्रजापारूनमेव न सिद्धयतीर्वयादिभिर्हैतुभिः पूर्वोक्तानां घर्माणामथैसिद्धस्वमू 

दम् । कै कार्यं का च ते पीडति | जथेकृतो मन्युकृतश्च भरडनभेदः । अकव्येत्यादि-- 

नारुभदट्री 

राजसमीपे गन्सुमराक्यत्वात् । अआवेदनानन्तरं च तस्य युक्तत्वेऽपि यदि प्रत्यर्थिनोऽनाह्वानं 

तद्यौवेदनमेवनिष्फरमिति न कोऽप्यावेदयेत् । तथा च म्रजापरिपारनस्यैवादधि 
रिति तेषामथसिद्धत्वमित्यथेः 1 इदं प्रमाणयति- स्मृत्यन्तरे विति „ नारदीयेत्वित्यथैः । 

किं कार्य्यं का चेति | भथैङृतो मन्युकृतश्च प्रश्रभेदः केन कलौ, कस्मिन्देशे, कदा कारे, क- 
स्मात् कारणात् । तयोभदस्योक्तत्वादाह - ससम्ये्रोह्मणेरिति | खुदा्रहणं छेख्यस्याप्युपल- 

क्षणम् । एवं प्रयथिन आद्धाने निषेधमाह--अकव्येयादि | अकल्यः व्याधितः; विषमस्थः 

उत्पन्नसंकटः, क्रियाङुलः नियनमिौत्तिकप्दिक्रियाव्यम्रः, कायीतिपाती यस्यागच्छतो 

गुरुतरकायेहानिः; व्यसनी इषश्वियोगादिदुःखवान् , व्यसनी वरपकाय।सक्तः, उत्सवासक्तः; 

011 

# “८ स्मृत्यन्तरे कास्यायनस्मतो ` इति पराञ्चरमाधवीये व्य° पू--४१। 
४1 

१ ख. पृच्छेदृणन्तं पु० । र घ. समागतम् । २ष. एवंहिप्ृषटःसन्रूया। ४क.घ, 

च. त्तदस्थैनी । पराश्चर माधवीये `व्य ०--तत्सम्थनौडह्य ( पू. ४२)। ५ विषयस्थ० । ६.--9. 
थ, ^“व्ययुक्तेव प्रत्यथ्यैनाह्वाने ” । द. च युक्तवे प्रतयध्यैनाह्वाने”। ८ त. "दिह } ९त. 

° क्तधर्माणाम् ` । इ. “क्तानां तु धमामाम् ` १० त. ‹ प्रष्न › इति नास्ति। ११ ल. इदं प्रताकं 

नास्ति । 
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मत्तोन्मत्तप्रमत्तातान्भृत्यानाह्वानयनुप : | न हीनपक्षं युवतिं कुरे जातां प्रसूतिकाम् | 
सववर्णोत्तमां कन्यां ता ज्ञातिप्रभृकाः स्मृताः । तदधीनकुटुभ्बिन्यः सैरिप्यो गाणिकोाश्च 
याः || निष्छुखायाश्च पतितास्तासामाहानमिष्यते । कारं देशं च विज्ञाय कार्याणां 

च बराबटे | अकल्यादीनपि इानेर्यानेराह्वानयेनरपः । ज्ञात्वाऽमियोगं येऽपि सरवने प्रत्र 
जितादयः | तानप्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्येष्वकोपयन् } इति । 

असिघन्यवस्थाऽप्यथोद्धैव नारदेनोक्ता-““वक्तव्येऽथ हयतिष्ठन्तमुत्करामन्तं 
क 

च तद्वचः । आसेधयेद्धिवादा्थौ यावदाह्वानददेनम् ॥ स्थानासेधः कारुकृतः 

““यश्च रा्टविरद्धश्च यश्च राज्ञा 1वेवाजतः अनेकपदसंकीणैः पूवैपश्चो न सिद्धयति॥ ° इत्यादि॥ 

सुबोधिनी 
अकल्यो व्याधितः; विषमस्थ उत्पन्नसङ्कटः, क्रियाकुखो निल्यनेमित्तिकादिक्रियाग्य्ः, 
आगच्छतो यस्य गुरूतरका्यहानिः स कायोतिपाती; इष्टवियोगादिदुःखवान् व्यसनी, मत्तो 

अदनीयद्रव्येण, उन्मत्तो महादिभिः, सर्वैदावधानरौहेतः प्रमत्तः, आर्तो विपदादिना। 
हयीनपक्षामिति--अनाथां सवैजनश्ञोच्यामिति यावत् । ख्ीणामाह्वाने निषिद्धे तस्ति. 

प्रसवमाइ--तदधीनकुडम्बिन्य इति। पूवमकल्याद्याह्वानं निषिद्ध, तत्रापि प्रतिप्रसवमाह- 

ठं देशो च विज्ञयेति । स्थानासेध इत्यादि-अस्मात् मदेशान्न गन्तव्यमिति स्थानासेधः, 

आन्ध्यं न गन्तव्याभित्यादिः कारासेधः, मामं अरति न गन्तम्यमिति प्रवासासेधः, असौ 

नारुभदरी 
मत्ता मादकदरव्येण, उन्मत्तः उन्मादेन पञ्चविधेन --वातपित्तश्ेष्मसन्निपातग्महसम्भवेनोप- 

सृष्टः, प्रमत्तः सवैदावधौनहीनः, आत्तो विपददिना पीडितः। सखयीणां तज्निषेषमाह--र्ज- 

हीनेति-अनाथां सवैजनदोच्यामिति यावत् । सर्वेति-बाञ्यणीम्, तव हेतुमाद-ता इसि,- 

एताः अहीनपक्षादयः ज्तातिस्वामिका इयथः । एवं खीणामाह्वाने नैषेद्धे प्रतिम्रसवमाह- 

तदधीनेति- तस्याधीनं तादशं यत् कुटुंबं तदस्यास्तीति-इनिः,ः- एकदेशी तिवत् प्रयोगः, 

सेरिश्वोऽन्याभिचाररताः, गणिका वेरया, निष्ठुलाः हीनङुलाः। एतत्परसगादकल्याचयाह्ाने 
पूत निषिद्धेऽपि प्रतिप्रसवमाह--काटमिति । तत्र अकारदयं शनेयौनरिति एतत्प्सङ्गा- 

दाह- ज्ञातेति । श्चद्कर्चैषु तथा नेत्याह गुर्विति । वेषमाहात्म्यात्तत्रापि विश्चेषमाह- 

कोपेति। इ्यादीस्यादि पद्ाद्यमवाह--अ सेधेति निरोधेव्यथः ! मासेधयेदिति-विवादाथीं 
वादी आह्वानदशनपयैन्तं तादशं प्रस्यर्थिनं निरोधयेदित्यथः। तच्ातुर्विध्यमाह- स्थानेति | 

१ च. च. श्रुतका९ क. पुरका० । २ त. “मदयादिना ° । २ त. “हीनः । ४ त.“ काठमिति " 

५ त. इदं प्रतीकं नास्ति । £ त. प्रतिं इति न।स्ति 1 ७ ““ सवेदावदानहीनः ° इत्येव प्रायः उपड्च्धेषु 

स्तकेषु पाठः 1 < अहीनेतिमिताक्षरायां न द्यते । 
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प्रवासात्क्मणस्तथा । चतुर्विधः स्यादासेषो नासिद्धस्तं विकङ्खयेत् ॥ आसेधकाङ 

आसिद्ध आसेधं योऽतिवर्तते । स षिनेयोऽन्यथा कुवेनासेद्धा दण्डभागम- 
वेत् ॥ नदीसन्तारकान्तारदुर्देशोपष्वादिषु । आसिद्धस्तं परासेषमुत्रामन्नापराध्लु- 
यात् ॥ निवेष्टकीमो रोगार्तो यियक्षुन्य॑सने स्थितः । अभियुक्तस्तथाऽन्येन 
राजकार्योयतस्तथा ॥ गवां प्रचरे गोपाखः सस्यविपे कृषीवलाः } रिल्पिनश्वापि 
तत्काख्मायुघीयाश्च विग्रहे ॥” ति । असेधो राजाज्ञया अवरोधः । अक- 

ल्यादयः पुत््रादिकमन्यं वा सुहृदं प्रेषयिष्यन्ति, न च ते पराथवादिनः ॥ श्यो न 
भ्राता न च पिता न पुत्त्रो न नियोगक्ृत् । पराथवादी दण्डचः स्याद्रयवहरिषु वि- 

११९५ 

ब्रुवन् ॥ ̀ ` इति नारदवचनात् ॥ ५ ॥ 
ए म 

व्यवहारः ग्रदशेनीयो निरूपणीयतयेत्यऽथैः ॥ ५ ॥ 
क 

सुबोधिनी 

व्यापारौ न कर्तव्य इति कमांसेध इति विवेकः । अन्यथा कुवनासेद्धेति--जनासेषकारू 

आसेधं कुवैजित्यथेः। निर्वष्टुकाम इति-आश्रमान्तरं गन्तुकामः विवाहोच्यत इतिं यावत्।५॥ 

नारुमभद्री 

करतः आसेधः, तद्धिषयत्वाच्स्छृतम् । एवमपरेऽपि< । अभ्रे उभयत्र कृत इति देषः 

आसेध इति अकरत् । अस्माद् प्देशान्नगन्तम्यामितिस्थानासेधः, आसन्ध्यं न गन्तव्यमिति 

कारासेधः, देशान्तरं प्रति न गन्तव्यमिति प्रवासासेधः; असे व्यापारो न कर्तव्य इति 
कमौसेधः । आसिद्धः निरुदःतमासेधं । विनेयः शिक्षणीयः-- अन्यथा कुवनिति 

अनवेधकारे आसिघं ऊवैन्नसधकता दण्डयो मवेदित्यथैः | नासिद्धस्तं विलङ्खयेदिव्यस्य 
प्रतिग्रसवमाह-- नदीति | नदीसन्तारादिनिमित्तचतुष्टयम् । निर्वषटुकाम इति- आश्रमान्तरं 

गन्तुकामः विवाहाद्वुद्यत इति यावत् , यियश्चुध्टुमिच्छुः, आयुधीयाः आयुधजीचिनो 
योद्धारः विरहे संग्रामे निर्ेष्टकामादयोऽपि तदुद्खंघनेनापराधिनो न तत्रे्यथैः । 
सामान्यविरोधस्यातच्वादाह-राजेति । ननु येषामक्ल्यादीनां दानैर्यानैरपि आगमने 

दुधेटं तत् किं कार्यमत आह--अकस्यादय इति | ते पुत्त्रादयः, नियोगङृत् आज्ञाकारौ 
0 1 1 

१ घ. सेधो नासेध्यस्ते विल० । क. सेधो नासिष्यस्तं वि ° । परादार माधवीये व्य ०-से 

धस्तमासे्ध न रक । २ च. क्ल. आसेद्धस्वन्तरासेधं । घ. आसद्धं च परासे । पराशर मा० व्य 

आसिद्ध परा । २ ख.ङ. इ. निर्वेष्ठकामो । ४ घ. सस्यारम्भे । च. क्ष. सस्यावापि कृषी । 
छ. सस्यादो च कृषी । ख नारद्ः---¶. ४७, ७८, ५१, ४९, ५२, ५३. । ६ क, रेऽपि। 

७,--२. २३.। ८ “*तदवि...-पि --इदंकचि्रास्ति । 
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प्रय्थिनि बुद्रारेख्यपुरुषाणामन्यतमेनानीते फं कु्यादिलाद- 

परत्यथिनोऽग्रतो ख्यं यथाऽप्वेदितम्थिना | 

समामासतदधोहनीमजायादिचिहितम् ॥ ६ ॥ 
अथ्यत इत्यथः साध्यः सोऽस्यस्वीव्यर्थौ, त्मरतिपक्षः प्रत्यथी, तस्याग्रतः पुरतो 

ङेख्यं ठेखनीयं यथा येन प्रकारेण परवंमावेदनकारे अवेदितं तथा, न पुनरन्यथा- 
अरन्यवादित्वेनं मङ्गप्रसङ्गात् । ““अन्यवादी क्रियद्रिषी नोपरधाता निरुत्तरः । आहतः 

प्रपायी च हीनः पञ्चविधः स्मृतः ॥' दैति । अविदनकार एवा्थवचनस्य छ्खित- 

त्वात्पुनरखनमनथ॑कमित्यत माह-समामासेत्यादि । संवत्सरमासपक्षतिथिवारदिना- 

एवं चार्थिभिरावेदिते निभ्याजं भरस्यार्थनं तथेवाहूय राज्ाऽर्थिप्रत्यर्थिसभानुमतेन ठेखके 

सुबोधिनी 

हनः पञ्चविधः स्मृतः- इति वचनादिति शेषः । जथ वा इति शब्दो हे्वर्थ-- 
अतो हेतोरित्यथेः । पूवो वतारितवचनस्थवेत्तराधं शङ्कात्तरपरस्वेनावतारयति अविदनकार 

एवेति । "तिथिवारदिनेति- त्तिथिः प्रतिषदादिःः दिनमहः । क्षमालिङ्गादीनीति-- 

बारुभद्री 

एतदन्यः, परार्थवादी, सन्यवहारेषु विरूद्धं विविधं विषेण वा ब्रुवन् दण्ड्य इत्य्थः॥ ५ ॥ 
भथशब्दस्याभिधेयपरत्वनिरासद्वारा प्रयोजनपरत्वमाह-- अर्थ्यत इति । भूतनिष्टा- 

न्धमथमाह-- पूवेमावेदनेति । क्रिया काय, नोपस्थाता समीपे न तिष्टन् अपकायी प्रप- 

लायनं प्रपखायः सोऽस्यास्तीति प्रपलायी । स्मृत इति -इति वचनादिति शेषः । इतिश्चब्दो 

हत्वथों वा,-अतो होतेरित्यथः। पूवौवतारितेतदक्चनोत्तराद्ध॑मेव शङ्कां तरनिरासपरमित्याषाये- 
क (१ 

न शङ्कते--अवेदनेति | समाश्ब्दाथेः संवस्सरेति, तद्ध शब्दाथः पक्षेति, अहभेहणमुप- 

खक्षणमित्याह--तिथीति, प्रतिपदादिरित्यथंः । जहःपदा्थो दिनेति-- न तु रात्रि 
7) [8 = (५ 

१ क. ग. ज. दित्यत आह् । २ च. ठेखनीयमिति नास्ति । ३ ञ्ज. ठेखनीयं “ यथा येन 
प्रकारेण पूर्वमवेदयन्नरः। अविदितं यथा कारे तथा न पुनरन्यथा ॥ ” इति शोकः पठ्यते । 
४.--क. ख. ग. घ. ज. अन्यथावादि० । ५ ख. तेन व्यवहारस्य भङ्ग० ! ६ ध. ज. आ- 

पटेकृतसंस्छृतांरखेयनिधटामपि-नोपस्थायी । ७ नारदः--२. ३३ । ८ क. ख. तिथिवारादिना 

अथिप्रत्याथेनामः ब्रह्मण ० । ऊ. ख्यावदर्थिप्रत्याथं । ९ त. अवेंदनेति । १० त. इदं प्रतीकं नासि | 

११ त. क्षमेति । 
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भिप्रतयार्थनामनराद्मणजात्यादिचिदहितम् । आदिशब्देन द्रव्यतत्संख्यास्थानवेखाक्षमाछि- 

दीनि गृद्यन्ते, वैथोक्तम्--““मथेवद्रमेसंयुक्तं परिप्रणमनाकुरम् । साध्यव- 
८, (५ 

दाचकपदं प्रकृता्थानुषन्धि च ॥ प्रसिद्धमविरुद्धं च निश्चितं साधने क्षमम् । संक्िपतं 

न--प्रयथिन इयादि ॥ ६॥ 
क क 

यथावेदितमिष्यनुबन्धग्रयोजनातिविरिष्टापराधज्ञापनाथ समा संवत्सरं, मासः स्पष्ट 

[क 8 7 1 7 व. न जन म न यो 

सुबोधिनी 

प्रत्याथविषये आसधाद्यकरणं श्चमा सहिष्णुता । तत लिङ्गानि कारणानि बाल्यजडउत्वादीनि। 
अथव द्धमंसंयुक्तामित्यादि--अथवत् प्रयोजनवत् › धर्मसंयुक्तं धर्मो गुणः अस्पाक्षरस्व- 

प्रभूताथत्वादिकस्तिन संयुक्तम् , परिपणेमध्याहारानपेश्चम् , अनाङकुर्मसन्दिग्धाक्चरम् , 
साध्यवत् सिषाधयिषिताथसहितम् , वाचकपदं गोणलाक्षणिकपद्रहितम् , म्रकृताथौनु- 

बन्धि पृचौवेदिताथौविरोधि , प्रसिद्धं खोकम्सिद्धवस्तुविषयम् , अविरुदधं पुरराष्टायविरुदधं 
पूवापराविरुदध म्रलयक्षादि प्रमाणाविर्द्धं व्यवहारिकधमौविरुद च ;, निध्चितमर्थान्तरसयर- 
हितम् । साधनक्षमं साधनाहंम् । संक्षिक्षमनत्िविस्वृतं निखिराथंमनवशेषितवक्त्यम् । 

बारभदट्री 

रित्यथः । नान्न; सकांक्षत्वेन प्रकृतव्वादाह---अर्थीति । वेङेति---दिनमध्ये प्रातरादिमुँहुतं,. 
रूपो वा कार्विशेष इत्यथः } क्षमेति ~ प्रव्यर्थिविषये आसेधा्यकरणं श्चमा सहिष्णुता, तत्र 

यानि छिङ्गानि कारणानि बास्यजइत्वादी्नात्यथः। तत्र मानमाद-तथोक्ताभपति | यथोक्तमिति 

पाठान्तरं-नारदेनेस्यथः । अथ॑वत् प्रयोजनवत् , धमैसंयुक्त--धमौ गुणः अव्पाक्षरत्वभ्रभू- 
ताथत्वादिकस्तन सयुक्त, परिपूणेमभ्याहारानपेश्चम् , अनाकुर्मसंदिग्धाक्षरं, साध्यवत्-- 
सिषाधयिषिताथसदितं, वाचकपद्वहूबीहिः-- गोणलाक्चणिकादिपदरदितं । ग्रकरृता्थानुबंधि 
पूवोवेदिताथांविरोधि । प्रसिद्ध रोकग्रसिद्धवस्तुविषयम् । अविरुद्धं पुररा्टायविरुढध, पूवौ- 

पराविरुदध प्रव्यक्षादिप्रमाणाविरुद्रं व्यावहारिकधमाविरदधं च । निधितं--अर्थान्तरसंदाय 
रितं, साधनक्षमं साधनां, संक्षि अनतिविस्तुतं, निखिरा्थं अनवरेषित वक्तव्यम् 
ए क 1 भ तन 

"१ घ. त्यादिविविहि | २ ङ. क्षमलिङ्गवङ्गादीनि | ३ क. ज. तथोक्तम्--“अ० । 
स्परतिसंम्रहस्था एत शोकाः इति परशरमाधवीये व्य० | 
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देराकारषिरो थ 

निखिखार्थं च धि च ॥ वषेतुमासपक्षाहोवेखदेराप्रदेरावत् । स्थानावसथ- 
साध्याख्या जाव्याकारवयोयुतम्] साच्यपरमाणसंख्यावदातम्रत्यथिनामवत् | परात्मपूरध- 
जनेकराजनामभिरङ्कितम् ॥ क्षमाटिद्गातमर्पीडावत्कथिताहर्वैदायकम् । यदावेदयते 

राज्ञे तद्धषिलयभिधीयते || इति । माषा प्रतिज्ञा प्रक्च इति अनथोन्तरम् } अविदनस- 

तदधमधमासः, आदिग्रहणं स्रस्यन्तरानुसारेण भाषम्रपञ्चनिरूपणार्थ, यथाऽऽह कात्या- 

यन:--““ निवेद्य कारं वष च मासं पक्षं तिथिं तथा । प्रदेशं विषयं स्थान... ... जाला 

क्रतीश्च याः ॥ साध्या्थमानं दर्यं च,.,... सत्ता तथाऽऽत्मनः | राज्ञां च कमशो नाम निवा 

सुबोधिनी 

देशकाराविरोधि-मध्यदेशीय कऋमुकष्चेत्रं शरत्काखीनमास्ररफएलसहसखं मदीयमपहतमिव्येव- 

मादिद्चुन्यम् ; अहः प्रतिपदादिर्दिनं वा ; वेखा-म्रातरादि ; देक्ो-मध्यदेशादिः; प्रदेशः- 

बाटभद्री 

देशकाराविरोधि--मध्यदेशीयक्रमुकष्चेत्रं इारत्कारानाम्रषठरसहसखं मदीयमपहतमित्येवमा- 
दिञ्युन्यं;-वर्षलयायेकं पद्--ग्रदेशान्तद्गन्द्रान्मतुप् । अहः-प्रतिपदादिर्दिनं चः वेखा-प्रातरादि- 
महूतैरूपा चः देशो मध्यदेशादिः;प्रदेशःश्चत्रादेः स्थरूविशेषः;-स्थानेत्याचपि एकं पदम् ,वयः- 

दाब्दान्तद्रनदरस्य तृतीयातस्पुरुषः-स्थानं वाराणस्यादि ; जावसथो मामादिः हद्टादिरूपस्थख्वि- 

शेषो वा; साध्याख्या विवादास्पदीभूतवस्तुनाम ; जातिः ब्ाह्यणतवादिः ; आकारो ग- 

वाश्चादिगतो वणौदिविशेषः, गृहश्चत्रादेः संस्थानविकेषदरच ; वयः गवादेर्वयःपरिमाणं; 

बाद्याद्यवस्थाविशषः । साध्यप्रमाणसंख्यावत्+- प्राग्वत् › साध्यप्रमाण श्षत्रादेनिवत्तनादिकं 

संख्यारूपकारदीनां । आत्मप्रस्यर्थानामवत् स्पष्टम् । प्रोति -प्राम्बत् - परः प्रतिवादी, आत्मा 

चादी,-तयो्य पूवंजाः पित्रादयस्ते च अनेके राजानदच--अनेके राजानो युक्तिकाछिकाः- ते- 

घां नामभिरिचदहितम्) श्चमाङिगानि व्याख्यातानि, आत्मपीडा स्वदुःखं तद्त् । कथितेति- 

प्रतिग्रहादिनाऽधिगन्ता आहतौ, दाता दायकः, कथितावाहवैदायाकौ यस्मिन् वचने 
तत्, कथितप्र्थिसम्बेधाभेति वा, एतादश यद्वान्ने कथ्यते तदित्यथेः । भाषा- 

क (५ 

पदाथमाह--भाषा प्रतीति । उत्तरताव्ययभाह--आवेदनोति | मात्रपदेन वषादिव्यवच्छेदः; 

१ घ. ख्यावदर्थप्रवयाथे । २ ख. नार्थान्तरम् । ग. छ. अथौन्तरम् । ३ त. रून्यम् । 

वेखा । 

3 2 
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मये कायेमात्रं छिखितं प्रवयर्थनोऽग्रतः समामासादिविरिष्ट रस्यत हति विदोषः | 
सेवत्सरविशेषणं यद्यपि सवन्यवहारेषु नोपयुज्यते, तथाऽप्याधिप्रतिग्रह्रयेषु निणया- 
थमुपयुज्यते,-““ आधौ प्रतिग्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा । इति वचनात् । अर्थ- 
व्यवहारोऽपि एकस्मिन्संवत्सरे यत्संख्याकं यष्टव्यं यतो येन गृहत प्रतया्पितं च 

5 पुनरन्यासिन्वत्सरे तदन्यं तत्संख्याकं ततस्तेन गृहीतं याच्यमानो, यदि ्रूयात्सत्यं 
गृहीतं प्रयतं चेति, वत्सरीन्तरे गृहीतं प्रयितं नास्मिन्वत्सीरे इत्युपयुज्यते । 
एवं मासायपि योज्यम् | देरास्थानादयः पुनः स्थिरेष्वेवोपयुज्यन्ते-- ““देदाश्चेव 

+ (५ तथा स्थानं संनिवेशस्तथैव च । जातिः संज्ञाऽधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रनाम च॥ 
3 (~ = पितृपैतामहं चेव प्रव॑राजानुकीतनम् । स्थावरेषु विवदषु द्दोतानि निवेदयेत् |! इति 

स साध्यनाम च॥ ्रमाप्पितृणां नामानि पीडां चाहवदायको । ्चमारलिङ्गान्यादिकालं पश्च 

सुबोधिनी 

षत्रादेः स्थरूविरेषः ; स्थान-बाराणस्यादि ; आवसथो-ग्रामादि हट्टादिरूपस्थरूविरेषो वा ; 
साध्याख्या-विवादास्पदीभूतवस्तनाम ; जातिन्रीह्यणत्वादिः ; आकारो-गवादिगतो वर्णभेदो 
गरहष्चत्रादेः सस्थानविकषश्च ; वयः--अश्ादेवैयः परिमाणम् ; साध्यप्रमाणसंख्यावत्- सा- 

बौख्भदट्धी 

अत एवाह-- समेति । एतद्यवस्थामाह-- संवत्सरेत्यादेनां | संवत्सररूपवेशे- 

षणमिल्यथः--आघाविति | तत्र पुवैत्वादिन्ञानाय तदावश्यञस्वामितिभावः । इदमे स्फु- 
टीभविष्यस्यसाधारणव्यवहारमावृकाप्रकरणे | अन्यत्रापि तस्य फरमाह---अथेन्यवहारेऽ- 

पीति, उपयुज्यते इत्यत्रान्वयः 1 दरव्यस्वामी आह-वत्सरान्तर इाति। इति एवमर्थे, एवं संव- 

त्सरविरोषणवत् › पुनस्तयर्थै, तन्नेव वाराणस्यादावेव, निविष्टः निष्पादितः --सोज्ञा चेति। 

£ इदमेव साधारणासाधारणभ्यवहारमातृकाप्रकरणम् । 

१ ध. चति वत्सरान्ते गृही । क. चैति बत्सरान्तरग्रही 1 २ घ. तं तस्मिन्वत्स 1 ज. ञ्च. 
तं न॒तस्मिन्वत्स० । २ ङ. च. छ. निवेशयेत् । ४ त. मथुरादि । ५ थ. ब्राह्मणविरोषः। 
गृहक्षत्रादेः € द्. गवाश्वादि । 
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+स्मरणात्। देशो-मध्यदेादिः, स्थान--वाराणस्यादि, संनिवेशः--तत्रैव पूरवापरदि- 
ग्विमागपरिच्छनः सम्यदिनिविष्टो गृहक्षत्रादिः, जातिः-आरप्रयर्धेनोग्रीह्यणलादिः, 
संक्ञा च-- देवदत्तादिः, अधिवासः--सर्मापदेदानिवासी जनः, प्रमाणं-- निवर्त. 
नादि {भूपरिमाणम् , ेत्रनाम-- राष्त्रं कयुकक्षत्रम्, कष्णंभूमः पाण्डुमू्ः इति, 

संकीष्यै कल्पयेत् ॥*` इति । एतानि च न्यायानुसारेणाऽऽखोच्य व्यस्तानि समस्तानि वा 
=+ "= व प 

सुबोधिनी 

ध्यप्रमाणं क्षत्रादनिंवतेनादिकम् ; संख्या--रूपकादीनाम् ; जत्मप्रयर्थिनासवत्-- स्पष्टम् ; 
परात्मपूर्वंजानेकराजनामसिरङ्कितम्-परः प्रतिवादी, अच्राऽऽत्मा वादी, पू्व॑जास्त्वनयोः पित्रा- 

दयः, अनेके राजानो सुक्तिकारीनाः;-एषां नामानि तेश्िद्ितम् ; क्षमारिङ्गात्मपीडावत्-- 

व्याख्यातानि श्चमलिङ्गानि । आहतौ-प्रतिम्रहादिना अधिगन्ता, दायको दाता,--कथिता- 
१ 

वाहरतदायको यैस्िन् वचने तेत् तादक् , अथ वा कथिताहवैदायकमिति कथितग्रल्थिसम्ब- 

न्धमिति यावत्! कृष्णभूमः पाण्डुभूम इति अच्ल्ययान्तावेतौ शब्दौ--ृष्णोदक्पाण्डुपू्वा- 

या भूमेरचुप्रव्ययस्स्म्रतः। गोदावयांश्च नदाश्च संख्याया उत्तरे यदि ॥°? इति वार्सिककारस्मर- 

नाठभद्री 

अर्थप्रयथिनोरेवेति भावः । अधिवसतीति अधिवासः, अधि समीपे इव्याह--समीपेति । 

तन्नामान्तरमाह --कृष्णभूम इति, ङष्णोद्क्पाड्लच्मलययो बहुबीहेः। पित्रति-- 

#+कावयायनस्मरणादिति पराशरमाधवीये । 

† भूपरिमाणम्- 

८ यवोदराणि == १ अङ्गुलम् 

२४ अङ्कुल्यः == १4 दस्तः; 

२०० हस्ताः == ¶ निवतेनम् । 

मतान्तरेषु- 
१०० हस्ताः == १ निवत॑नम् 

<०० 3 == 29 9 2 

&० 53 = 9 9 ) 9 
भ तात जानातत 

१ देशे निवा० | २ भूमिप्रमा० | २३ ख. घ. ड. भूमिः! ४ त. क्षमेत्यादे०।९१तम् । 
५ त, यत्रे । & थ. तच्वीटक् | ७ त. यद्वा | 
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पितुः पितामहस्य च नाम अर्थिप्र्यधिनोः पूर्वेषां त्रयाणां राज्ञां नामकीतनं चेति | 
समामासादीनां याभिन्व्यवहारे यावदुपयुज्यते तत्र तावट्धेखनीयमेति तात्पयाथः ॥ 

एवं पक्षरक्षणे स्थिते पक्षरक्षणराहेतानां पश्चवदवमासमानानां पक्षाभासत्वं सिद्धमेवेति 

योगीश्वरेण न प्रथक्पक्षामासा उक्ताः। अन्यैस्तु विस्पष्टार्थसक्तम्--*"अपसिद्धं निरा- 
बाधं निरर्थं ॑ निष्प्रयोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्चाभासं विवजयेत् | 

इति। जप्ररसद्धं-मदीयं शराविषाणं गृहीत्वा न प्रयच्छतीत्यादि; निराबाधम्-जस्मदरहदी- 
पप्रकारोनायं स्वगृहे यवहरतीत्यादि; निरथंम्--अमिषेयराहेतं कचटतंपजडद्- 

गवेत्यादि; निष्प्रयोजनं--यथाऽयं देवदत्तोऽस्मदरहसननिधौ सुस्वरमघीत इत्यादि ; 
असाध्यं--यथाऽहं देवदत्तेन सशरमद्धसुपहसित इत्यादि+-एतत्साधनासंमवादस।ध्यम् ; 
अद्पकार्तान साक्षिसंमवः, डिखितं दूरतः, अल्पत्वान दिव्यमिति; विरुद्रं--यथा.ऽहं 
1 

लेखनीयानि । पूर्वै च भूमौ आचिख्य प्रतिक्ञां शोधयित्वा पश्चात् पत्रारोपणं काथं, यथाऽऽ- 

सुबोधिनी 

णात् । अप्रसिद्धादीनां पश्चाणां यथा पश्चाभासत्वं तथा 'अनेकपदसङ्कीणैः पूवैप्षो न सिद्धथ- 
क म, 

ति।› इलयत्रापि प्रातीतिकाथौदुसारेणेदशस्यापि पश्चस्य पश्चाभासत्वमेवेति प्रतीयते। तज्निराकतै 

नार्मद 

टक्षषष्ट यन्तमिलयाह-- पितुरिति | एवमेव तत्र पाटो वा, नामेलयस्य संबन्धः। पित्रादेः साकां- 

श्चत्वादाह-अर्थीति । गुणाचुकीतेनानुपयोगात् म्रकृतत्वाचाह-नामोति । अनुगतं फएटितमाह- 

समेति] समेति निधौरणे षष्ठी, एवं अर्थवदित्यादिना उक्तप्रकारेण! उक्तमिति पक्षाभासलक्षण- 

मिलयथैः। निराबाधभेति स्वपीडारदहितमिलथेः) तदाह-अस्मदिति। निष्फख्स्वस्य प्रथगुक्तत्वा- 
( दाह-अमिधेयेति | तत्र मानुषम्रमाणासभवमादावाह-अस्पेति| अयसुभयत्र हेतुः मुक्तेस्तु- 

सम्भव एव नेतिभावः । अत एव दिव्याभावमाह-अष्पेति । दिताये मानमाह-- 

१ ख. उक्ताः। अप्रतिद्धादेः साधायेतुमरक्यखादनिराकरणम् “ अप्र ° । २ ख. विवजैयेत्।” 
अप्र०।३क. घ. प्रदीपप्रकाशनेन } स. प्रदीपप्रकाशनाय | ४ क. व्यवहारयतीत्यादि । छ. 

व्यवहार इत्यादि! ५ च. इ. पं सनडदनम् । कु. जगडदबम्. । घ. गजडदर्म् । 
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मूकेन शाप्त इत्यादि; पुररघ्रादिविरुद्धं य ^“ राज्ञा विवाजैतो यश्च यश्च पौरविरोधक्घत् | 
रा्टूस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च | अन्ये वा ये पुराग्राममहाजनविरोधकाः | 
अनदेयास्तु ते सवे व्यवहराः प्रकीर्तिताः ॥'इति ॥ यत्त॒ “अनेकपदसंकौरणः पूर्वपक्षो न 
सिद्धयति ।” इति, तत्र यदयनेकवस्तुसङ्कीणे इत्युच्यते तदा न दोषः,-मदीयमनेन हिरण्यं 

वासो ङ्पकादि वाऽपंहतमिव्येवंविधस्यादुष्टवात् । ऋणादानादिपदसंकरे पक्षाभास इति 
चेत्तदपि न | मदीया रूपका अनेन बद्धा गृहीताः, सुवर्णं चास्य हस्ते निशितम् , 

ह--““ अधिकच्छेदयेदथान्न्ूनांश्च प्रतिपूरयेत् । भूमौ निवेशयेत्ताव्यावत्प्चः प्रतिष्ठितः ॥' 

म्रतिन्ञादोषनिभुक्तं साध्यं तत्कारणान्वितम् । निशितं रोकसिद्धं च पक्ष पक्षविदो विदुः॥ 

सुबोधिनी 

सुपादत्त-यत्तवनेकपदेति। अनेकपदेः सङ्कीणो यः पूैपश्चः प्रतिक्ता, सा न सिद्ध्यति। आ+. 

भासेति प्रातीतिकाथः। तत्र पदशब्दः पद्यते ज्ञायत इति किं वस्तुपरः उत ऋणादानादिरूप 

न्यवहारपर इति चिकटप्य न तावदादयपक्षे पक्षाभासत्वमित्याह - यद्यनेकेति | अस्तु द्वितीय 

इत्याशङ्कथ परिहरति-णादानादीति ] अधुना अनेकपदैः सद्कीणै इलस्य यो ऽर्थोऽभिप्रेतस्तम- 

नार्मद्धी 

राज्ञेतै। यत्पदाथो व्यवहारः, प्रकृतीनां जनानां नगरस्थानां । उपसंहरति-- अन्ये इति । इती- 

ति प्राग्वद्वयाख्येयं । अप्रसिद्धादीनां पक्चाभासत्वमिवनेकपदसंकीणैपूवैपक्चस्यापि तच््वमेव । 
+ न सक्छीर्णे [9 ९ (6 सिद्धः (| भवतीति प्रतीते ४ 

अनेकैः पदेः संकीर्णो यः पूवपश्चः ग्रतिक्ता सा न सिद्धयति जभासरूपा भवतीति तदर्थप्रतीते- 

स्तन्निराकरोति -- यक्तिलयादिना } तत्र पदशब्दः पद्यते ज्ञायते हीत व्यु्पच्या किं वस्तु- 

परः, उत ऋणाद्ानादिरूपन्यवहारविषयपरः? न तावदा पक्षाभासत्वमिलाह- तत्रेति। उ- 

क्तवचने इत्यथैः । द्वितीयेऽपि तदभावमाह --ऋणादानादीति | स मयेति शेवः। मत इति 

^ आपाततो भासत इत्याभासा । 

१ख. वां रैतेषां स्वभविनैव निराकरणमिति न निराक्रियते । तत्र च अग्रतिद्धादीनां 
वयुखत्यथंमुपादानम् । तदप्यनेकपदसंकीणेस्य निराकरणं न क्रियते । राज्ञा। २ ख. वा. । बा यदरीत- 
मि०। २ थ. द्, रविषयपर । ४ त. करणेति । ५ त. अथ अनेक (पद) सङ्कीणे° । 

८41 
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मदीयं क्षेत्रमयमपहरतीव्यार्दानां पक्षतमिष्यत एवं । किः तु क्रियाभेदात्रमेण व्यवहारो 

न युगपदित्येतावत् , यथाऽऽह काल्यायनः--“* बह्वपरतिङ्गं यत्कार्यं व्यवहारे ̀  सुनि- 

शितम् ] कामं तदपि गृहयीयाद्राजा तत्दुभुत्सया ॥”' इति । तंस्मादनेकपदसंकीणेः 

पूर्वपक्षो युगपन्न सिद्धयतीति तस्या्थेः। अथिग्रहणात्पुल्रपित्रादीनांप्रहणं ̀  - तेषामिका्थे- 

तात्, नियुक्तस्यापि नियेगेनेव तदेकाथवाक्षेपात्--“* अर्थिना संनियुक्तो वा 

प्रत्यभिप्रहितोऽपि वा । यो यस्ीर्थे विवदते तयोजयपराजयौ ॥' इति मरणात् । 

नियुक्तनयपराजयौ मूर्ाभिनोये । एतच भूमौ फक्के वा पाण्डुरेखेन ठछिखित्वा 

इत्यादि । प्रतिन्तादोषस्तु यथाऽऽह--““ अप्रसिद्धं सदोषं च निरथं निष्प्रयोजनम् 1 असाध्यं 

वाऽविरुदः वा पश्चं राजा विवर्जयेत् ॥ न्याय्यं मे नेच्छते कतुमन्याय्यं वा करोति च। न ङेख- 
~ म नक ५ [1 

सुबोधिनी 

शैमाह-क तु क्रियाभेदादिति। तमेवाथस्ुपसंहारम्याजेन दढयति-तस्मादनेकेति। तस्याथेः 

तख वचनस्या्थः । «यथावेदितमर्थिना ?' इलयत्र प्र्॑थिपदद्योल्यानाह-अधिग्रहणादिति । 

आनः पुत्त्रोऽप्यर्थी तप्पिताऽपि आदिशब्दादर्थिनियुक्तादयोऽपि अर्थिन इत्यथः । तत्रार्थ 

पुत्रादीनां तदेकाथव्वं युक्तम् । अर्थिनियुक्तस्य तु कथं तदेकाथत्वमिलयत आह-नियुक्तस्यापीति 

॥ & ॥ 
वारम 

रेषोऽन्ते बोध्यः, वचनानथक्यपरिहाराय तस्याभिमताथेमाह-- कि चिति | श्ियिति साध्ये- 

सयरथैः । एतावत्--तच्रोच्यते इति शेषः । अत्र मानमाह--यथाऽऽहोति । बहुप्रातिक्तं 

बडुपूधपश्मकं, अन्यथेतस्यैव वैयथ्यं स्पष्टमेव । तस्मादुक्तेव वचनयोव्य॑वस्था तदेव द्रढयञरु- 

पसहारव्याजेनाह-- तस्मादिति । तस्याथ इति- -उक्तवचनस्याथं इत्यथैः । “्यथावेदित- 

मधथिना?इल्यत्रथिपदस्वारसयन रुन्धमथेमाह-अर्थोति। र्थन; पुत्रोऽप्यर्थी तत्तिताऽ्प्थी, आ- 

दिशब्दादर्थेनियुक्तादयोऽप्यार्थेन इलयथैः। अत एव तेषामन्यथावादित्वं निरस्तं प्राक् धयो न 

ञ्राता ... ` इत्यनेन वचनेन। ननु तत्प्रादेस्तदेकाथत्वात्तत्तवं युक्तंःतान्नियुक्तस्य तु तदभावात्कथं 

तक्तमत आह-नियुक्तस्यापीति ! तत्र मानमाह -अर्धिनेति। तस्येति वाच्ये तयोरिव्यस्य ता 

सर्याथैमाह -नियुक्तति | मूरायुक्तं विशेषमाह--एतचेति,अर्थिवदितमियथः । पाण्डुटेखेति 

१ च. छ. क्ष. व्यवहारं सु० । क. व्यवहरिषु । २ ख. च. क्ष. यस्मा० । ३ ख. ग. पत्रा° । 

ध. मित्रा ० ४ख.दिम्र०) ५क.च. ख. स्यां । & घ. मवुस्मरणात् । ७ त. त्रार्थिपद्° । 

८ त. आदिपदात् । ९ अप्र्िद्धमदोषं च--({) 
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आवपोद्धारेण "विशोधितं पश्चास्त्रे निवेदयेत् ,--“पृवंपक्षे स्रभावोक्तं प्राहिवाकोऽ- 
भिरेखयेत् । पाण्डुरेखेन फक्के ततः प्रत्रे विशोधितम्॥'” इति कात्यायनस्मरणात्। 

रोधनं च याबदुत्तरदरनं कतव्यंनातःपरम्--अनवस्थप्रसंगात् । अत एव नारदे- 
नोक्तम्--““ओोधयेःपरववादं तु यावनेत्तरदद्येनम् | अवष्टन्धस्योत्तरेण निवृत्तं रोधनं 
भवेत्|! इति पूवंपक्मदोघयिलव यंत्रं दापयन्ति सभ्यास्तदा रागाल्येमादित्युक्तद- 

ण्डेन सभ्यान् दण्डयित्वा पुनः प्रतिन्ञाप्रवकं व्यवहारः प्रबतनीयो राज्ञेति | £ ॥ 

एवं शोधितपत्रारुटे पूर्वपक्षे कि कर्तव्यमिच्यार्ह-- 
श्रताथस्योत्तरं लेख्यं पूः ~ चेः च व्यं पूधोवेदकसन्निधो । 

ध्ुतो भाषार्थो येन प्रतयथिनासौ श्रुताथैः तस्योत्तरं पूवंपक्षादुकत्तरत्र भवतीदयु- 

यति यस्त्वेवं तस्य प्च न सिद्ध्यति ॥* इत्यादि । नारदश्च--“ भाषायासुत्तरं यावख 

त्यथीं न निवेशयेत् । अर्थ विद्योधयेत्तावद्यावद्रस्तु विवश्चितम् ॥ ̂ › इति नात्र छरुजादी 
नामवसर इत्यध्मिप्रायः ॥ & ॥ 

एवं पूवैवादुक्तं पत्रारूढं श्रावयेत् । श्रुताथस्योत्तरमित्यादि ॥ 

नाख्भद्री 

-खडीति भाषप्रसिद्धः ' आवापेति-न्यूनाधिक्यपरिहाराय प्रक्षेपनिष्कासनाभ्यामिलथेः । 

युक्तं चेतत् ,-अन्यथा तत्राप्रामाण्यग्रसङ्गायत्तेः । तत्र मानमाह- पूर्वोति | स्वभवेनोक्तन तु 

छखादिना । ततः तदनन्तरं तथाविशोधितं पन्नेऽभिरेखयेदिलयथेः । शोधने विदोषमाह- 

दोधनमिति । अत एवेति- उत्तरेणावष्टब्धस्य ग्रतिबद्धस्य पूवैवादस्य शोधनं निवृत्तं 

भवेदित्यथैः ! शोधयेदिति विधिसूचितमथमाह- पूवेपक्षमिति। रागादिति भागुक्तमिदम् । 

इतीत्यस्य बोध्यमिति रोषः ॥ &॥ 

परल्यथिनो वचनस्य उत्तरत्वे बीजमाह-ूर्वोति | उत्तरत अग्रे तदीययथाकर्थचिद्धंचन- 

१ घ. शर्धम् । २ छ. पूर्वपक्षस्वमा० प. मा. पूेपक्षस्य भा० । ३ ख. ध. यदोत्त° । 

४ ख. ग. ज. लत आह् । ५ घ. पूरवपक्षादुत्तरत्र भवतीति नास्ति । छ. पक्षादुत्तरं प्रभवतीदय्तरं 

पूर्वपक्षादुत्तरं प्रभवति । ६.--२. ७. । 



२५६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [म्यवहाराध्याये 

तर--ङेख्यं ठेखनीयम् | पूर्वविदकस्यार्थेनः सनिधौ सर्मीपि उत्तरं च यदूर्वोक्तस्य 

निराकरणं तदुच्यते, यथाऽऽह+*--“*पक्चस्य व्यापक सारमसन्दिग्धमनाकुटम् । 

अनग्याख्यागम्याकित्येतदुत्तरं तद्विदो विदुः |)" इति } पक्षस्य व्यापकं-निराकरणसमथम् ; 

सार न्याय्यं न्यायादनपेतम् ; असंदिग्धं-सन्देहरहितम् ; अनाकुरं-प्रवापराविरुदधम् ; 

अव्याख्यागम्यम्--अप्रसिद्रपदप्रयोगेण दुःष्ष्टविमक्तिसमासाध्याहाराभिघानेन वा 

अन्यदेशभाषाभिघनिन वा यत् व्याख्येयार्थं न॒ भवति तत्सदुत्तरम् । तच चतुरवि- 

धम्--संप्रातिपात्तेः, मिथ्या, प्रत्यवस्कन्दनं, प्रवन्यायङ्चोति; य॑थाऽऽह-- 

काल्यायनः--“* सत्यं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा । परवैन्यायधिधिश्चैवमुत्तर 

श्रतश्चासावर्थश्च श्रताथैः । तस्य यदनुरूपसुत्तरं भवति तथा ङेख्यम् । अन्यथा परा- 

सुबोधिनी 

ओष्टिष्टविभक्तिसमासेति-शिपर सरम्बन्धयुक्तम् अदुष्टमिति यावत् । (अ) शिष्ट दुटस- 

विभक्तिश्च समासश्च ; अध्याहारेण सहवतंत इति साध्याहारम्ं ;--अष्िष्टविभक्तिसमासा 

बाटभटर 

स्यानुत्तरत्वाय विरषमाह--उन्तरं चेति । तद्धिदः भ्यवहारचिदः सारमिलयस्यार्थो 

न्याय्यं, तदर्थो. - न्यायादिति । वृर्त्यान्तत्रयाणां यद्वयाख्येयाथमिदयत्रान्वय :-दु ष्िष्ति | 

अशिति पाठन्तरं, शिष्टं॑सम्बन्धयुक्तं अदुष्टमितियावत् । न श्िष्टमश्छिष्टम् असंबद्धं 

दुष्टमिति यावत् । | विभक्तिश्च समासश्च विभक्तिलमासो अष्टो दुष्टौ च तौ विभाक्त 

समासो च तौ, अध्याहारेण सहवत॑त इति साध्याहारं, तौ च तच्च तानि तेरभिधानं तेनेलथः। 
दुश्िेति पटेऽप्येवम् । दुश्ि्टो दुःखेन सम्बद्धौ यौ, ताभ्यामित्यथस्वा इृ्टस्व एव पयैवसानात् । 
अदेरोति --अन्यदेशेति पाठान्तरम् उत्तरपदाथेमाह- तत् सदुत्तरमिति | प्रत्यवेति-कारणो- 

तरमिलयथः । मह्यमिति धाररत्तमणै इति संदानत्वम्। सत्योति-सलयस्वोक्तिरियथेः। प्रतिप- 

त्िरिति- प्रतिपत्तिः संप्रतिपत्तिः सल्योत्तरमिलयनथोन्तरम् नाहमिति वादयुक्तिः पूवैवत्। एव 
ता तना न भना मअ 

# प्रजापतिरिति- प. मा. 

क. पूरवोक्तिनिरा० । २ क. छ. यथा का० | ३ मिताक्षरायां 'दुश्िष्टः इत्येव उपङन्धपुस्तकेषु 

सवैत्र दश्यते । ४ थ. सबद्धम् । ५ द्. श्च विभाक्तैसमासो । अशिष्ट च तौ विभक्तिसमासौ च 1 
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स्याचतुर्धेधम् ॥'” “इति । तत्र सव्योत्तरं यथा--रूपकञ्चतं मद्यं धारयतीत्युक्ते सत्यं 

धारयामीति । तथा च कात्यायनः†{---““अभियुक्तोऽभियोगस्यं यदि कुयीदपहवम् | 
मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ इति । वैच मिष्योत्तरं चतुरधैध-- 
८मिथ्यैतनामिजानामि तदा तत्र न संनिधिः । अजातस्चास्मि तत्का इति मिध्या- 
चतुर्विधम् ।‡ इति । प्रत्यवस्कन्दनं नाम सव्यं गृहीतं प्रतिदत्तं प्रतिग्रहेण 
ठन्धामिति वा, यथाऽऽह नारदः-“ आर्थैना छ्दितो योऽथः प्रत्यर्थ 

यदि तं तथा | परपद्य कारणं ब्रूया्मत्यवस्दनं स्मृतम् 1 इति । प्राड्न्यायोत्तरं 
तु यत्राभियुक्त एवं त्रूयादस्मिनर्थं अनेनाहमभियुक्तस्तत्र चायं भ्यवहारमार्मेण परा- 

जित इति । उक्तं ॑च कीत्यायनेन--““आचरेणावसनोऽपि पुनरखयते यदि । 
सोऽभिघेयो जितः प्रव प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते।।'' इति | एवसुत्तररक्षणे स्थिते उत्तर. 

~~~ 

सुबेधिनी 

भ्यां साध्याहारेण च यदभिधानं तत् तादा तेनेति समासः | प्रयवस्कन्दनामिति-कारणो- 

त्तरमिलयथैः) प्रतिपत्तिरुदाहृतेति- -प्रतिपत्तिः सम्प्रतिपत्तिः, सलेत्तरमिलयनथीन्तरम् । 

आचरेणावसनोऽपीति-- व्यवहारेण पराजित इत्यथैः, श्रतथस्योत्तरं ठेस्यमिलयत्रोत्तरमियये 

नारुभदट्री 
भगेऽपि। द्वितीयभेदानाद-तचेति। भिथ्येतत् नाहं धारयामीयेकं नाभिजानामि नैव जानामी- 

ति द्वितीयम्, तदे त्ि-तस्मिन्कारे तस्मिन्देशे मम सान्निध्यमेव न स्थितमिति वृतीयम्+अजात 

इति -तस्कारे ममोर्पा्तिरेव न स्थितेति चतुथंम्-एवं प्रकारेण मिथ्योत्तरं चतुर्विधमित्यथः। 

अचर स्पष्टत्वात् स्यतिरेवोक्ता परथक्सकीतेनं न कृतमिति बोध्यम्। नाम त्वर्थ चिनिगमनाविरहा- 

दाह- प्रतिग्रहेणोति । रेखितः ण्यन्तस्य रूपं, प्रत्यर्थी यदि तं पत्रारूर्ढकृतमथं तथा ग्रपद्य 

तथवाङ्गीकृव्येलयाय्यथैः । आचरेणेति--व्यवहारेण पराजितोऽपीत्यथः । जितः- पूरवैमिस्येवं- 

# नारदोऽपि-- मिथ्या संग्रतिपत्तिश्च. प्रत्यवस्कंन्दनं तथा । प्राङ्न्यायश्चोत्तराः प्रा 
कराश्चत्वारः शाखकेदिभिः"॥ इति 

{ ब्रहस्पतिरिति प. मा.--५६. | 

{ इदं भ्रज्ञापतिवाक्यमिति प. मा व्य. ५७ । 

१ क. नियोगस्य ।२क. तंतु। ज. ततर । २. तत्तु- १६.--२. २२. ४ उक्त 

च ब्रहस्फतिनेति प. मा. व्य. र. ५६ । क उक्तं काल्या 

53 
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२५८ याज्ञवस्क्यस्परातिः [व्यवहाराध्यायं 

छक्षणराहितानासुत्तरवदवभासमानानायुचराभासत्वमथेसिद्धम् । स्पष्टीकृतं च. स्मृत्यन्तरे 

५५ संदिग्धमन्यत्यकृतादत्यल्पमातिमूरि च । पकषौकदेरा्याप्यन्यत्तथा नैवोत्तरं भवेत् ॥ 

यद्ववस्तपदमन्यापि निगूढार्थं तथाकुरम् । व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं स्वाथसिद्धये ।' 

इति । त संदिग्धं -सुवणडातमनेन गृदीतमिव्यक्ते, सत्यं गृहीतं सुवणेदतं 

माषरातं येति; प्रकृतादन्ययथा--सुवणेराताभियोगे पणशतं धारयामीति ; 

अल्यद्पं--सुवर्ण्तामियोगे पञ्च॑ धारयामीति; अतिभूरि-एवणेरातामियोगे 

दविरातं धारयामीति; पक्षिकदेरव्यापि--दिरण्यवच्रादयाभेयोगे दिरण्ये गृहीतं 

नान्यदिति; व्यस्तपद--ऋणादानाभियोगे पदान्तरेणोत्तरं , यथा--सुवण- 

ङाताभेयोगे अनेनाहं ताडित इति; अब्यापि-देशस्थानादिविहे्षणाग्यापि , 

यथा,--मध्यदेरो वाराणस्यां परस्यां दिशि क्षेत्रमनेनापहतमिति प्रवपक्षे छिदिते 

षत्रमपहृतमिति; निगूढार्थं यथा-सुवर्णडातामियोगे किमहमेवास्मे धास्यामीति, -अत्र 

ध्वनिना प्राडिवाकः सभ्यो वा अर्थौ वा अन्यस्मै धारयतीति सूचयतीति निगूढा- 

म् ; आकुरं-पूर्वापरविरुद्धम् , यथा--सुवणेशाताभियोगे कृतेः सत्यं गृहीतं न 

सुबोधिनी 

कवचननिर्देशात् सङ्की्णोत्तरस्यानुत्तरत्वमिवयाह-उन्तरमियकवचननिर्दरारिति। एवं चतु- 

बाटमदट्री 
स वाच्य इत्यथः । सः तथोक्तिरूपः । स्द्रत्यन्तरमाह- यदुवस्तमिति । तत्र - एकादश्ञानां 

मध्ये । पंचादादिति-अद्धन्यूनतयाऽस्यल्पस्वम्, अत एव द्वैगुण्ये नातिभूरिष्वमाह - दिशात- 

मिति | समाहारे द्वियुः+-पाश्रादिष्वात् खीत्वाभावः। पक्षकेति शोके तथा शब्दश्चार्थे, अन्य- 

सपक्षिकदेराव्यापि चेस्यथः, पक्चेकदेश्षनिराकरणसमर्थैव्यथैः । व्यस्तोति--असंबद्धपदरूपमि- 

स्यथः! षष्यकदे्चव्यापिनोऽनुत्तरस्वे सकरूपक्चाव्यापिनोऽनुत्तरस्व म्थसिद्धमेवेत्यन्यथा भ्याचष्टे 

---देरोति ¦ मध्येति- चिन्ध्यहिमाचख्योमध्ये इत्यथेः। छिखिते इति अन्तभौवितण्यथ- 

मिदं 1 ग्ता्थमाह- अत्रेति] ध्वनिना किमादिबोध्येन, तथाऽऽकुरुमिति पाठो न तु निराङु- 

रुमित्यभिप्रस्याह -आकुरमिति ] दःशिष्टेति प्राग्वत् । आद्योदाहरणमाह--यथेति | पितरिति 

# नारदवचनमिदामति मयुखादयः । 

१ क. निरूटथौ । २ क. निराकुलम् २ क. घ. च. छ. क्च चेति । ४ ग. शातायमिः ५ 

ङ च. छ. ज. क्ष. पच्चारतं । £ घ. च भूरि दिश० । ज. भूरि रतार्मयोगे पञ्चशत धारयामि । 
[ककि 

9 कृ. ङ. छ. ज. क्ल. विरेषेणाः 1 ८ क. गृहीतमिति नासि । 
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धारयामीति ; व्याख्यागम्यं--दुःशिष्टविभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन व्याख्या- 
गम्यम् अदेशभाषामिघानेन वा, यथा--सुव्णश्चतविषये पितृऋणाभियोगे, 
^ गृहीतरशतव्रचनात् सुवणोनां पितुनं जानामि › इति+अत्र गृहीतरातस्य पितु- 
वचनात् सुवर्णानां रातं गृहीतमिति न जानामीति ; असार न्यायविरुद्धम् , 
यथा--सुवण॒तमनेन ब्रद्धया गृहीतं ब्रद्धिरव दत्ता न मूरमित्यभियोगे ‹ सवयं 
द्धिदेत्ता न मूं गृहीतम्" इति । उत्तरमि्येकवचनिरदेशादुत्तराणां संकरो निर- 
स्तः › यथाऽऽह कात्यायनः--““ पक्षेकदेरो यत्सत्यमेकदेरो च कारणम् । मिथ्या 
चेषैकदेरे च संकरात्तदनुततरम् ॥' इति । अनुत्तरे च कारणं तेनैवोक्तम् न 
चैकस्मिन्विवादे तु क्रिया स्याद्रादिनेद्रैयोः } न चाथसिद्धिरभयो्न॒चैकत्र क्रिया- 
द्वयम्" इति । मिथ्याकारणोत्तरयोः संकरे अर्थपरवयार्थैनेद्रेयोरपि क्रिया प्राप्रोति, 
^‹ मिथ्या क्रिया प्रववादे कारणे प्रतिवादिनि । ” इति स्मरणात् । तदुभयमेकस्मि- 
न्यवहारे विरुद्धम् , यथा--सवर्णे रूपकरातं चनेन गृहीतमित्यभेयोगे ‹ सुवर्णं 

बाठमद्री 

पितु्यो ऋणाभियोगस्तत्रत्यथैः । उत्तरमाह -गृटीतेत्यादीत्यन्तेन | अस्य तार्या 

माह-- अत्रेति । गृहीतेति बहुवीहि; तथा च गृहीतशतवचनादिलत्र दुःशिष्टसमासः, 

सुवणानामित्यस्याध्याहारः इत्युभयोरकमेवोदाहरणम् , इतीत्यस्य विवश्चितमिति शेषः । 
गृहीतमिति-अत्रेति शेषः । ददश यदुत्तरं तत् स्वाथसिद्धये नेति दितीयदरोकाथैः । तथा च 

तस्य सदुत्तरत्वमेव नेति पूरवदरोकेकवाक्यतेति बोध्यम्। अभिमता्सूचकतया न न्यूनते- 

स्याह--उन्तरमिति । “श्रुताथेस्योत्तरं ठेख्यम्)? इत्यत्र तथा निर्दैशात् संकी्णोत्तरस्यायुक्तर- 
त्वमियथेः । ननु त्रिभिर्मिर्त्वा पश्चसय निराकरणेन तत्समर्थत्वात् कुतोऽनुत्तरत्वमत आ 
ह--अनुत्तरत्वे चेति । तेनैव कात्यायनेनैव । न चति न हीव्यथैः । स्यादिति संभाव- 

नायां लिङ्। वादिनोः अर्थित्रत्यथिनोः । एकृत्र- अन्यतरस्मिन्, संभवतीति शेषः । सङ्क- 

रस्यानेकल्वादादो दयोः सङ्करे । आद्योदाहरणमाह-मिथ्येति | वादिनोरिस्यस्याथमाह- 

अधीति | भिथ्येति--अभ्ययमिदं, मिथ्योतरेव्यथैः पूवैवादे कमण्यजुवादिनप्यर्थः । 
कारणे कारणोत्तरे, विरुदधामेति तथा च कतेमशक्यत्वादुभयोनौ्थसिष्दधिरिति भावः । न चा- 

१ छ. उत्रेत्यारभ्यन जानामीद्यन्तं नास्ति । २ ग. एुवर्णशतं । 
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२ ६० याज्ञवस्क्यस्मति ॥ [व्ययहाराध्याये 

न गृहीतं रूपकरातं गृहीतं प्रतिदत्तं च › इति । कारणराड्न्यायसंकरे त॒ प्रत्यथिन 
एव करियाद्रयम्;-- ^“ प्राडन्यायकारणेक्तो तु प्रत्यर्थी निदिरोच्कियाम् । ” इति, 

यथा-- सुवर्ण गृहीतं प्रतिदत्त, रूपके व्यवहारमार्गेण पराजित इति । अत्र प्राड् 

न्याये जयपत्रेण वा प्राडन्यायदर्दिभिवी भावयित्यम् , कारणोत्तरे तु साक्षिरेख्यादि 

भिभीवयितव्यभेति विरोधः । एवमुत्तरत्रयसंकरेऽपि द्रष्टव्यम् , यथा--अनेन सुवणं 

खूपकशतं वच्राणि च गृहीतानव्याभेयोगे ‹ सत्यं सुवण गृहीतं प्रतिदत्त, रूपकरातं 

न गृहीतं *वघ्रविषये तु पूवेन्यायेन पराजितः इति । एवं चतुःसंकरेऽपि । 

एतेषां चानुत्तरत्वं यौगपयेन तस्य तस्यांरास्य तेन॑ तेन विनाऽसिद्धेः-कमेणोत्तर- 
त्वमेव । क्रमश्वाथिनः प्रयार्थैनः सम्यानां चेच्छया भवति | यत्र॒ पुन- 

रमयोः संकरे यस्य प्रभूताथविषयत्वं तक्रियोपादानेन पूर्वै व्यवहारः प्रैवतयितव्यः ; 

सुबोधिनी 

स्सङ्करेऽपीति । अनेन सुवणं रूपकच्ातं वख्राणि धान्यं च गृरछतमियभियोगे सुवण 

नालभदट्री 

ति चोक्त पवत्य न चेकन्रत्यस्य तत्रैवोदाहरणमाह-कारणेति । तयोर्मिथः सङ्करे ष्विस्यथः। 

एवेना भिव्यवच्छेद्ः)। प्राडन्यायेति--तयेरूक्तावित्यथेः । नेदं प्रत्येकपरं कारणांशे ““कारणे- 

प्रतिवादिनि "दति सिद्धत्वात् । तस्मात्तत् साङ्कयेपरमेवेदम् । अत एव समासनिर्देशसङ्गतिरपि 

्राग्वत् | इति स्मरणादिति शेषः । नन्वत्रैकस्थैव क्रिया न द्वयोरिति प्राग्वत् विरोधोऽत 

आह---अच्र चेति । द्वितीयसंकरे ष्विस्यथः । भावेति-साधयितन्यमेतेः छव्थेरित्यथेः 1 ज- 

दिना दिव्यपरि्रहः। उत्तरत्रयेति--मिथ्याकारणम्राङ्न्यायसरूपेस्यथः | एवं चतुरिति 

यथा अनेन सुवण रूपकडतं वस्राणि धान्यं च गहीतमित्याभयोगे सुचण धारयाम, रूपकश- 

तं न गृहीतं, वख्ाणि प्रतिग्रहेण रुन्धाने? घान्यावेषयं पूवैन्यायेन पराजित इति । एव स- 

थ्याप्राङन्यायमान्नसङ्रेऽपि रश्व्यम्, नन्वत्र सवत्र कमेण क्रियाद्रयस्य सुकरत्वात्कात्यायनो- 

क्तममसम्भवरूवतत्कारणकथनमयुक्तमतस्तदाङयमाह-- एतेषां चेति । असिद्धेरिति छेदः, अत 

एवेतत्फङितमाह- क्रमेणेति, कमेणेषित्यथं; । तत्र नियामकाभावादाह-क्रमश्चेति | 

चेति प्राड्वाकादेः समुच्चयः, एवं प्रासे कचिन्नियामकमाह- यत्रोति यत्र त्वित्यथः । उमयो- 

रिति- मिथ्याकारणोत्तरयोश्थैः । इदसुपलक्षणं उयादेरपि । यस्य उत्तरस्य । ततूक्रियो- 

१ क. ख. कारणोक्तौ । २ ख. तस्यांशस्य । ३ क. ड. रास्य तेन विना। ४ क्ष. अत्त । 

५ ख. ग. सेकरः तत्र } & ख. प्रवतेनीयः । 
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पश्वादल्पधेषयोचरोपादानेनं । यत्र वु संप्रतिपत्तेः उत्तरान्तरस्य च संकरस्तत्रो- 

तरान्तरोपादानेन व्यवहारो द्रष्टव्यः,--संग्रतिपत्तौ क्रियाभावात् , यथा 

हारीतेन--* मिध्योत्तरं कारणं च स्यातामेक्त्र चेदुभमे | सत्यं चपि 
सहान्येन तत्र प्रायं किसुत्तरम।।'' इतयक्तोक्तम्--““यत्प्रभूताथविषयं यत्र वा स्याक्कि- 
याफरम् । उत्तरं तत्र तज्जञेयमसंकीणंमतोऽन्यथा ॥ ›› संकीर्णं भवतीति शेषः । 
्च्छिकक्रममपेक्षक्रमं मवतीयथैः । तत्र प्रभूतार्थं यथा--“अनेन सुवर्णं 

सुवोधिनी 

धारयामि रूपकशतं न गृहीतं वसखाणि प्रतिग्रहेण रग्धानि धान्यविषये पूवे पराजित 

इयेवं कमादुत्तरेचुश्यसङ्करो दष्टम्यः। अतोऽन्यथा सङ्कर्णं मवतीति--यत् प्रभूताथ- 
विषयसुत्तरं न भवति, अपि तु समानाथौविषयम् | यत्रोत्तरे उभयत्र करियाफरं भवति, 
तदतः पूर्वोक्तादन्यथा प्रकारान्तरम् । सङ्खीणीमिति शेषपूरणेन प्रकारान्तरत्वस्यैव कथनम् । 
सङ्गीणं किमनुत्तरमेवेलयाशङ्कय युगपन्नोत्तरं, किं तु वादिप्रतिवादिनोः सभ्यानां चपेश्चाक्रमेण 

कमादुकत्तरं भवतीति पूरवोक्ताथेमेवात्रापि स्मारयति- एेच्छिकः क्रमः अपेक्षा करमो मवती- 

वारुमद्र 

पेति- _तत्साधकक्रियाग्रहणिनेष्यथैः । सत्योत्तरसंकरस्य पूव॑मनुपन्यासबीजं ध्वनयन् नि 

यासकान्तरमाह-यत्र चेति | फखभवेन पश्चाद्पि तदभावादच्न पूवैमिति नोक्तम्! तदाह-- 

संप्रेति। उक्तनियामकद्ये मानमाह -यथेति, उक्तमिल्यत्रान्वयः। द्वितीयमाह-सत्यं वाऽपीति। 

यदुत्तरं द्वितीये आह-यत्र बति, उत्तरे इयथः । तत्र तदुत्तरमसंकीण ज्ञेयमिलयथैः । अतोऽन्य- 

थेति यत् प्रभूताथैविषय उत्तरं न भवति, अपि तु समाथगिषयक यत्र चोत्तरे क्रियाफलयुभ- 
यत्र॒ भवति तदतः पूर्वोक्तादन्यथा, प्रकारान्तरमिल्थः । त्वमेव कथयन् तदर्थमाह 

-संकी्णमिति। वाक्यपूतये जह-भवतीति दोष इति । अत्रापि संकीणेत्वादुनुत्तरत्वमेव सव- 

था नाभिमत कि तु यौगपदयेन तत्वम् अथ्यार्दच्छाकमेण तु त्वमेवीत प्रागुक्तमेवाह- 

रेच्छिकक्रमाभिति | तदथैमाह-अपेश्चाक्रममिति । अध्योचपेश्चाक्रमकं भवतीव्यथेः । युज 

पाठे तत्पुरुषः तत्रेति शेषः। तत्र तयोमैध्ये । दितीयोदाहरणमाह-- तथेति | तस्मिञ्चेवेतति 
^ ----------------------------

----------------------------
-------------------- ~~

~ ~ 

१क. ख. ग. ध. नेन च व्यवहारो द्रष्टव्यः 1 २ग.घ.-च.। ३क. ङ. वा) 

ख. ग. रेषृयिक्षया रेच्छिकः क्रमो भव । च. ज. रेच्छक्रमं भव । क. इच्छविरेषपिक्षः 

करमो भवतीत्यथैः व्य । ५ त. * चतुष्टय इति नास्ति ! ३ त. ‹ देषपूरणं । तेन प्रकारान्तरसं- 

कीर्णम् । ख. ग. संकरः तत्र | 
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~ क 

रूपकरातं वच्राणि च गृहीतानि" इयभियोगे 'सव्यं सुवणं गृहीतं, रूपकशतं चन 
गृहीतं, वच्राणि तु गृहीतानि प्रतिदत्तानि च इति । अत्र मिथ्योत्तरस्य प्रभूत 

विषयत्वात् अधनः करियामादाय प्रथमं व्यवहारः प्रतेयितव्यः | पर्चाद्र्लविषयो 
व्यवहारः । एवं मिथ्याप्राड्न्यायसंकरे कारणप्राड्न्यायसंकरे च योजनीयम् । तथा 
तप्िनेवाभियोगे “सत्यं सुवण रूपकरतं च गृहीतं दास्यामि, वख्राणि तु न 

गृरीतानि, गृहीतानि प्रतिदत्तानीति वा, वघ्रविषये पूर्वै पराजितः इति चोक्ते 
संप्रतिपत्तेभूरिषेषयत्वेऽपि तत्र क्रियाभावान्मिथ्यादुत्तरक्रियामादाय व्यवहारः प्रबतं- 

सुबोधिनी 

लयथं; इति । तस्मिनेवाभियोग इति--अनेन सुवणं रूपकशतं वखाणि च गृहीतानीति 

पूवोर् एवाभियोग इत्यथैः । अत्र सुवण रूपकडातं च गृहीतं वखाणि च न गृहीतानी तै सल्य- 
मिथ्योत्तरयोः सङ्करः। ग्रहीतानि प्रतिदच्ानि चेति सस्येन सह कारणस्य सङ्करः। वखविषये पू 

पराजित इति सत्येन सह प्राङ्न्यायस्य सङ्कर इति विवेकः । सङ्कीर्णोत्तरे विषयसाम्ये एच्छिकः 
क्रमः । विषयवेषम्ये स्वधिकविषयोपादानेन प्रथमतो व्यवहार इव्युक्तम् , तत्र प्रथमतोऽधि- 

काविषयोपादानस्यापवादमाह-संम्प्रतिपत्तेभूरिविषयत्वेऽपीति | एवं तर्हिं सङ्कीणोौत्तरं सवेदा 

नार्भद्री 

अनेन सुवण रूपकशतं वस्ञाणि च गृहीतानि इति पूवौक्त एवाभियोगे इयथः । तानि इत्य- 

स्येति शेषः| दास्यामीति--इत्युत्तरस्येति शेषः । दीनानीलयस्येति शेषः । इति चोत्तरे इयन्य- 

तमन्तरेण सांकर्यये । तथा चात्रप्रकृतमाह-संप्रतीति | एतदथेमेव तस्मिन्नेवाभियोगे इद्युक्तम्। 

अन्यथाऽभियोगान्तरमेव वदेत् । अत्र दास्यामीलयन्तस्य सल्योत्तरस्य यथाक्रमं मिथ्योत्तरेण 

कारणोत्तरेण ब्राङ्न्यायोत्तरेण च संकरो बोध्यः । संकीणों त्तरे विषयसाम्ये एेच्छिकः कमः, तद 
षभ्येऽधिकविषयोपादानेन प्रार्यवहार इत्युक्तं तत्र द्वितीयस्यापवादोऽपि प्रसङ्गास्सूचितः । 

१ तत्र०।२क. छ, क्च. विषये । ३ क. वोत्तरे । घ. घोत्तरं प्रतिपन्ने भूरि । ४ त, 
“क्ते. हत्यर्थः” | ५ त. ‹ सम्प्रतीति › । 
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पितन्यः । यत्र तु मिथ्याकारणोत्तरयोः कृतस्नपक्षन्यापित्वम् , यथा--श्रङ्गपराहिक- 
तया क्चिद्रदति “इयं गौमेदीया, अमुकसिन्काठे न्ट अस्य गृहे दृष्टा इति } अ- 
न्यस्तु॒‹ मिथ्येतत्, एतत्प्रद्दितकाखातपरवमेवासमदरहे स्थिता मम गृहे जाता वा 
इति वदाति । इदं तावपक्षनिराकरणसमर्थत्वानानत्तरं, नापि मिथ्यैव-कारणोपन्या- 
सान् › नापि कारणम्,-एक्देशस्याभ्युपगमाभावात् } तस्मात्सकारणं मिथ्योत्तर- 
मिदम् । अत्र च प्रतिवादिनः क्रिया+-““कारणे प्रतिवादिनि? इति वचनात्।ननु “भमि 

ध्या क्रिया प्रववादे” इति प्व॑वादिनः कस्माक्किया न भवति, तस्य छुद्धमिथ्याविष- 
यत्वात् } “कारणे प्रतिवादिनिइ्येतदपि कस्मच्छुद्धकारणविषयं न भवति | नैतत् , 

सवेस्यापि कारणोत्तरस्य मिथ्यासहचरितरूपत्वात् , शुद्धकारणोत्तरस्याभावात् | प्रसिद्ध- 
कारणे्तरे प्रतिज्ञातोधकदरस्याप्यभ्युपगमेनैकदेरास्य मिथ्यात्वम् , यथा-सलयं ूप- 

सुबोधिनी 

योगपयेन किमनुत्तरमेवेलयाशङ्गय नेत्याह--यैतर तु मिथ्याकारणोत्तरयोरिव्यादिना । परिह- 

राति--र्तस्य श्ुद्धमिथ्याविषयत्वादिति । प्रसिद्धकारणोत्तर इति-- सयं गृहीतं प्रतिदंतत 

बार्मद्री 

एवं तादशसंकीर्णोत्तरस्य यौगपद्ेन स्ैथानुत्तरत्वे प्रासे कचित् रतिप्रसवमाह-यत्र विति। 

कयेति तत्पपिनेव्यथंः | कृश्चिद्वादी अन्यः प्रतिवादी, उत्तरमिदम् । आद वुत्तरत्वं साधय- 

ति-इदाभैति | तावत् आदौ, त्वस्येवोत्तरत्वस्य प्रागुक्तत्वादाह-पक्चोतिं ¡ साङ्ख्ये प्रतिपाद्- 

यति-नापीति | एवेनान्यवछेव्ः ! तथा च साङ्कयं कारणं कारणमेव, एकदेरास्येति पक्षस्येति 

अहणस्य | साङ्यैसुपसंहरति-तस्मादिति, सकारणमिति । अत्र कारणस्यापि अप्राधान्ये 

मिथ्योत्तरभ्राधान्यं तस्य तदुपपादकस्वात्। अत एव तत्र सहयोगे तृतीया कृता । प्रतिवादिनं 

तस्यैव उक्तमभित्रेलय प्रधानन्यायादरेण शङ्कते-नन्विति | परिहरति नेति] तत्र हेतमाह-- 

तस्येति---वचनस्येल्थैः, तस्थयुक्तथाशङ्कते-- कारणे इति । एवं चानुत्तरत्वमेवेतस्यति 

भावः। नु शुद्धकारणात्तरं प्रागुदाहतं प्रसेद्धमेवेति तदभावोक्तरयुक्ताऽत आह-प्रिद्धति | 

१ ख. शद्यास्य । ग. शाथास्य° ! २ घ. वादिनः । घ. देरास्यमिथ्याव यथा। रेत. 

‹ यत्र लिदयादिना ? 1 ४.-- त. तस्येति ' ५. त. गृहीतं च । 
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काते गृहीतं न श्रयामि प्रतिदत्त॑वादिति। प्रकृतोदाहरणे व प्रतिङ्ञातार्थकदेशस्था- 

भ्यपगमो नास्तीति विदोषः | एतच हारीतेन स्पष्टमुक्तम--““मिध्याकारणयोवोऽपि 

ग्राह्यं कारणसुत्तरम् ] ?† इति । यत्र मिध्याप्राडन्याययोः पक्षन्यापित्म् , यथा-- 

(रूपकरातं धारयति" इत्यमियोगे मिथ्यैतदाभ्िनथ प्रवेमयं पराजितः इति | 

अत्रापि प्रतिवादिन एव क्रिया “'प्राड्न्यायकारणोक्तौ तु प्रय्थी निदिरोक्रियाम् ।'” 

इति वचनात् । शुद्धस्य प्राड्न्यायस्यामावादुत्तरत्वग्रसङ्गात् संप्रतिपत्तेरपि साध्यत्व 

सुबोधिनी 

चेव्येवंख्पे प्रकृतोदाहरण इत्ति अन्यस्तु “ मिथ्येतदेतत्परदरदितकारात् ' इत्येवं पूर्वो- 

क्ते। ननु पक्षनिराकरणसमथैसुत्तरं भवति । सम्प्रतिपत्तरङ्गीकारात्मकस्वे तदेभावादयुत्तर 

त्वमेवेल्याशङ्कयाह- -सम्प्रतिपत्तरपीति । सङ्कीणोत्तरस्य युगपदनुक्तरत्वसुक्तसुपसंहरति 

नक्वचिदेति ॥ ७॥ 

नार्द्र 

सस्यं गृहीतं प्रतिदन्तं चेव्येवंरूपे प्रागुक्ते ऽपील्थः-- प्रतिज्ञातार्थकेति । अहणस्येत्यथः नेकेति। 

असाधारणस्मेत्यथैः । उदाहरणेनेदं विशदयति-यथेति | प्रकरतोदोति । अन्यस्तु मिथ्येतत् 

एतत्प्रदा्षितकारादिलयादि पूवोक्ते इत्यथः - देदास्येति- तस्यापीलयथः 1 कचित्तथा 

पाठ एव, विष इति ] मिथ्या सहचरितरूपत्वं तूभयत्र समानमिति भावः । एवं सिद्े- 

ऽथ मानमप्याह-एतचेति । वाऽपीति--अनेन भिरपि संकरे कारणमेव ग्राह्यमितिदशिं 

तम् । प्रतिभ्रसवान्तरमाह- यत्रोति । यत्रेचेस्यथः एवसुत्तरस्वे साधिते तन्निवांहोपायमाह- 

अत्रापीति | मिथ्याक्षेयेत्यस्य शुद्धमिध्याविषयत्वादाह--प्रतीति | एवेन वादिव्यवखदः, 

अत एवाह-- प्राडन्यायेति | नन्विदं संकरविषयतया पूवैमुक्तमिति कथमत्र प्रवृत्तिरत 

आह-- शुद्धेति, अत्रेति शेषः । तथा च सं्कणात्तस्वप्रसगो न च तदुक्तं पक्षव्यापित्वादिति 

भावः । यद्वा ञ्जुद्धस्य प्राड्न्यायस्याभावाद्वचने क्रियाबोधकेऽपाटात्तत्रकस्यापि क्रियाया 

अभावेन सवस्य प्राङ्न्यायस्यानुत्तरत्वप्रुसगो न चतद्युक्तं तत्र तस्य गणनात् तथा च यथा 

१ क्ष. याभिदत्ततात् । रख. घ. ज. स्याभ्यु } क. स्यप्युप । ३ तं. संप्रति । 



न्यवहारमातृका प्र °] ससनव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याष्या च २६५ 

नोपदिष्टस्य पक्षस्य सिद्धत्वोपन्यासेन साध्यलनिराकरणादेवोत्तरतवम् । यदा तु कारण- 

पराटन्यायसङ्करः यथा; श॒तमनेन गृहीतम् इलयभियुक्तः प्रतिवदति ' सदयं गु- 
दीतं प्रतिदत्तं चेव्यस्मिनेवारथ प्राडन्यायेनायं पराजेतः' इति । तत्र प्रतिवादिनो 
यथारुचीति । न क्राचिद्रादिप्रतिवादिनोरेकस्मिन्व्यवहारे क्रियाद्रयप्रसङ्ग इति निणयः।॥ 

एवयुत्तरे पत्रे निवेरिते साध्यसिद्धेः साधनायत्तवात्ाधन निर्दशं 

कः कुयीदित्यपेक्षितिे आह- 

ततोऽथीं टेख्यत्सयः परतिक्ञाताथसाधनम् ॥ ७॥ 

तत उत्तरानन्तरमथी साध्यवान् सय एवानन्तरमेव प्र॑तज्ञातार्थसाधनं ठेखयेत्। 
प्रतिज्ञातः साध्यः स॒ चासावथैश्च प्रतिज्ञाता्थः तस्य साधनं सैीध्यतेऽनेनेति 
साधन प्रमाणम् । अत्र सदो ठेखयेदिति वदतोत्तराभेधाने काट्विरुम्बनमप्यङ्गीकत- 

मिति गम्यते । तचोत्तरत्र विवेचयिष्यते | अ प्रतिज्ञातार्थसाधनं ठेखयेदिति 

अतश्चवं- ततोऽर्थी सेखयेदित्यादि ॥ ७ ॥ 

नारुभद्री 
तयोः तस्य प्रञ्त्तिः तथा कारणस्य मिध्यासह चरितरूपत्वात्तत् सांकर्ये प्राङ्न्यायस्य प्रषु- 
त्तिरिति भावः । नु पक्षनिराकरणसम्थ॑स्येवोत्तरत्वे संप्रतिपत्तेरनुत्तरस्वप्रसेगस्तद भावादत 
आह-संप्रेति । उत्तरस्वमित्यत्रान्वयः- निति । प्रत्यथिनेति भावः । एवं यत्र प्रतिभरा- 

दिनः एकक्रियास्थले उक्ता तस्यैव क्रियाद्वयप्रसेगो यत्र प्रागुक्तस्तत्र विशेष प्रतिपादयन् प्रति 

प्रसवांतरमाह-यदाविति यदाऽपीस्यथेः । तत्र तत्रापि यथारुचि तस्येव तयो्म॑ध्येऽन्य- 

तरक्रियेव्यथेः संकीर्णोत्तरस्य युगपदयुत्तरत्वमुक्तमुपसंहरति--इति न क्वाचेदिति | ६~॥ 

निवेशिते छ्खिते। प्रागुक्तब्युत्पत्तराह-साध्यवानिति | अथासङ्गतरिष्टासिदधेश्वाह- 
साध्यत इति) प्रमाण छिंखितादिवक्ष्यमाणम्। न्यूनतां निराच््े-अत्रेति | मिथ्याक्रियेस्यादि 

प्रागुक्तस्यार्थस्य मूखारूढत्वं सूचयन्नर्थिंशब्दस्य यौगिकत्वं न योगरूढत्वमिति सूचनद्वारा 
न्युनत्वाभावे प्रतिपादयति-अर्थीति | वर्तमानसत्तोपाधिकान्मतुबादव्युत्पत्तराह-- 

१क.ख.ग. ङ. च. छ. क्च. प्रतिङ्घाताथैसाधनं इति नास्ति । २ख.श्रेति 1 २क. ङ. 

साध्यतेऽनेनेति नास्ति । 

34 
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व॑दता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिश्ञाताथसाधनं ठेखयेदिद्युक्तम् । अतश्च प्राङ्न्यायोत्तर 
्राडन्यायस्यैव साध्यत्वादप्यर्थ्यवा्थौ जातं इति स एव साधनं छेखयेत्] कारणोत्तरेऽपि 

कारणस्यैव साध्यलात्कारणवायेवार्थीति स एव ङेखयेत् । मिथ्योत्तरे त॒ पूवंवायेवाौ 
स एव साधनं निर्दिरोत् | तथाऽर्थी ठेखयेदिति वदता अर्व ठेखयेन्नान्य इत्युक्तम्| 

5 अतश्च संप्रतिप्र्युत्तरे साध्याभवेन भाषोत्तरवादिनेोद्रेयोरप्य्थित्वामावात्साधनानेदंश 

एव नास्तीति तावतैव व्यवहारः परिसमाप्यत इति गम्यते । एतदेव हारीतेन स्पष्ट- 

सक्तम्--““्राडन्यायकारणोक्तौ त॒ प्रत्यधौ निर्दिशेकियाम् । मिथ्योक्तो परव॑वादी तु 

प्रतिपत्तौ न सा भवेत् ।'' इति ॥ ७ ॥ 

ततः किमित्यत आह-- 

10 तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा । 

तस्य सघनस्य प्रमाणस्य वक्ष्यमाणछिवितसाक्ष्यादिक्षणस्य सिद्धौ नि- 

क्तौ सिद्धि साध्यस्य जयलक्षणं प्राप्नोति । अतोऽस्मात्मकारादन्यथा प्रकारान्तरे 

न कालं हरेदिव्यथैः अकस्मास्पुनः प्रतिन्ताताथैसाघधन्मिधान इत्यथैः ॥ ७ ॥ 

यतन यस्मात्-तत्सिस्ावियादि ॥ < ॥ 

उक्तं च -‹ सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिन्ञा समुदाहृता } तद्धानौ हीयते वादी तरं 

नारुभदट्री 

--अस्तीति ] अपिशब्दः समुच्चये तेन॒ साम्यम्; त॒ वर्ण्ये ; निर्दिंेत् रेखयेत् 

ण्यथीन्तमावः । प्राग्बदन्यदप्याह--तथेति । अर्थ्येवोति आक्षेपादेव कलाम तदुक्तिनिं 

यमा्थैति भावः। अतश्चेति गम्यते इल्यत्रान्वयः । तावतेव तादशोत्तरदानेनैव । 

अत्र सवैत्र मानमाद--एतदेवेति । अर्थीव्यादिनोक्तमेव इत्यथः । प्राङ्न्यायेति अस्याशय 

उक्तः । वादी तु क्रियां निर्दिशेव्। सा क्रिया ॥ ७॥ 

न 
क टेछयेदित्यन्ते क [1 £ 

किष 

१ घ. क्टुतेत्यारभ्य न्तं नास्ति २च. ङः क्च. जायते २ क. ङ. च. छ. ज. 

कष. मित्याह । ४ श्च. तस्येलयारम्यनिर्तौ श्यन्तं नास्ति । ५ छ. साधनस्य प्रमाणलक्षणस्य सिद्धौ । 

६ छ. ज. प्राप्नोतीति संबन्धः+ एवं व्य ° । 
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साधनासिद्धौ विपरीतं साध्यस्यासिद्धिं पराजयलक्षणामपनोतीति संबन्धः ] 

एवं व्यवहाररूपमभिधायोपसंहरति-- 

चतुष्पाहयवहारोऽयं विवादेषूपदरदितः ॥ ८ ॥ 

““्यवहारान्नुपः पस्येत्'इल्युक्तो व्यवहारः सोऽयमित्थं चतुष्पाच्चतुस्शकल्पन- 
यां विवादेषु ऋणादानादिषूपदरितो वणितः। तत्र, “्रयथिनोऽअग्रतो ठेख्यम् ” इति 
माषापादः प्रथमः, ^“श्रुताथेस्येत्तरं छेल्यम् इ्युत्तरपादो दवितीयः “ततोऽथ ठेखये- 
त्तयः") इति क्रियापादस्तृतीयः, '“तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति" इति साध्यसिद्धपादश्चतु्थः; 
यथोक्तम्--“प्पैरस्परं मनुष्याणां स्वार्थविप्रतिपत्तिषु | वैक्यान्यायाद्वयवस्थानं न्यवहार 
उदाहृतः ॥ भाषोत्तरक्रियासाध्यसिद्धिभिः क्रमद्रत्िमिः । आक्षिप्तचतुरेरस्त॒ चवुष्पा- 
दभिधीयते ॥”» इति । संप्रतिप्रद्युचरे तु साधनानिर्देशाद्धाषाथस्यासाध्यत्वाच्च न सा- 

स्तासुत्तरो भवेत् ॥*” इति । अत एव च ताभिकैः° (१) प्रतिक्ञावचनस्यानङ्गस्वसुक्तम् । तदपि 

युक्तं यस्मद-४ च्तुष्पाहल्यवहारोऽयमिदयादि ॥ < ॥ 
[1 

बाख्मद्ी 

ततः साधनरेखनोत्तरम् ! प्रकारान्तरे इत्यस्य व्याख्या-साघनासिद्धविति ॥ ७ ॥ 

एवं भ्यवहारतद्विषयादिकथनम्रकारेण ख्यं स्वरूपव्यवहारपदाथमाह-- व्यवहरति । 

सोऽयं व्यवहारोऽयं; इत्थं उक्तप्रकारेण । युख्यपादत्वासंमवादाह--चतुररोति । ऋणादाना- 

दिषु वक्ष्यमाणेषु विषये तनेवांशान् विभज्य दरीयति--तत्रेति तेषां मध्ये इत्यथः । तेषु 

सतीषु अस्य न सावैत्रकत्वभिलयाह- संप्रतीति | अनिद हेतुमाह--भाषार्थोति } चोक्त- 

लक्षण इले प्रयोज्यः तेन साधनपादसमुच्चयः। द्वा चो हेतुखमुच्चये रु्षणः, रु्षणोऽपि 

ऋका 

१ क. कल्पनायां । २ क. परस्परमय० ! २ ख. घ. वाक्यन्याया० । ४ क. चतुरङ्गस्तु° । 

५ ज. छ. चतुःपादभि० । € ( तदभिज्ञैः* इति भवेत् । मातृकान्तराभावान्न स्प्टीङकतः। 
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ध्यसिद्धिलक्षणः पादोऽस्तीति द्विपा्वमेव । उत्तराभिधानानन्तरं सभ्यानामथिप्रयधि- 

नो; कस्य क्रिया स्यादेति परामशेखक्षणस्य * परयाकङितस्य योगीश्वरेण व्यवहा- 
~ 0, 

रपादवेनानमिधानात् व्यर्वहतैसंबन्धाभावाच्च न व्यवह्रपदत्वाभति थिंतम्॥ ८ ॥ 

॥ इति दयवहारमातृकां ॥ 

न्यायागमाभ्यासिति शेषः ! पतिक्ता, उत्तरं, साधन, निणेयश्चेत्येवं चतुष्पात् । 

अन्यथा त्वन्य; स्यात् । प्रतिज्ञाक्रमेणव विवादयेदित्यसिप्रायः ॥ 

सुबोधिनी 
वियाका  ( ५ । [९ 9 [^> [> (~ 

तस्योति-- पोनःपुन्येन विचारण भ्रयाकरितम् ॥ ८ ॥ इति भटविश्वे- 

श्वरविरचितायां मिताक्षराव्याख्यायां सुबोधिन्यां साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् ॥ 

बार्भद्री 

कचित् तथा पाठ एव । अत एवाह--द्विपादत्वमेवोते । न्यूनतां नेराच्शे-उत्तरोति । 

अर्थिनोः मध्ये इति शेषः } प्रयेति--पौनःपुन्येन विचारणस्येस्यथैः । अस्य व्यभिचरित- 

त्वादाह--न्यवेति, अथ्योदिसम्बन्धिन एव तत्वमिति भावः ॥ < ॥ इति साधारणग्यव- 

हारमाच्रक्ा ॥ 

#प्रयाकारित नाम माषोत्तरयो; अर्थिप्र्ार्थभ्यां रेखितयोः क्रियोपन्यासं अनयो- 

मेध्ये कस्य स्यात् › का चास्मिनू पदे क्रिया स्यात् › हानपादी वा अनयोर्मध्ये क, इलयादिः 
[कन ऋ ध [प 

ससभ्यप्राह्धिवाकस्य सभापतेः-- समभ्यस्य प्राडिवाकस्य वा- परामश्च॑ः उत्यते । तथा च 

बृहस्पतिः-- “धये तु तिष्ठन्ति करणे तेषां सभ्यर्विंभावना । करयित्वोच्चरं सभ्येदीतब्ेकस्य 
वादिनः ॥` इत वरमित्रोदये--प्र° ७२। 

१ ख. व्यवहवुः सं° । २ ज. व्यवहारापादकलवं । २ च. छ. क्ल. स्थितम् ॥ एवं सर्व०। 
४ छ. इति व्यवहारमातृकाप्रकरणम् । ख. साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् । ५ प्रकरणमित्यभिकं 
सवैसाधारण्येन एुखकेखने दत्तभस्माभिः । एवं द्वितीयप्रकरणादावपि । ६ त. इदं परतीकं 
तष्याख्यान च नास्ति | 



साधारणासावारणल्यवहारमावत कात्रकरणम् २ 

एवं सर्व॑व्यवहारोपयेिनी व्यवहारमातृकाममिधायाघुना कचिद्रयवहारविशेषे 
केचिदिरेषं दशेयितुमाह- 

अभियोगमनिस्तीर्य नेनं परत्याभियोजयेत् । 

अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकूतिं नयेत् ॥ ९ ॥ 

अभियुज्यत इति अभियोगोऽपराघः, तमभियोगमनिस्तीयं अपरिहत्य एन- 

मभियोक्तारं न प्रयभियोजयेत् अपराधेन न संयोजयेत् । यदपि प्रयवस्कन्दनं 

ननु च यदा तु ममानेन पराभियोगमनिस्तीयैव तमेव पत्यभियुङ्क्ते तदाऽयं कमो 

नपपचते । सत्यं तेनेव-अभियोगमनिस्तीर्यत्यादि ॥ ९ ॥ 

सुबोधिनी 

असाधारणन्यवहारमातृकामरकरणम् | नन्वभियुक्तस्य प्रैत्यभियोगनिषेधे गृहीतं 
प्रतिदन्तमिल्येवं प्रल्यभियोगात्मकं कारणोत्तरमेव न स्यादेयाङङ्भयाह- यद्यपि प्रत्यवस्क- 

न्दनमिति ] अयमन्राथेः--स्वाभियोगनिवारकं प्रल्यभियोगमपि ऊुयीत् । अन्यथा 

८८ सलं मिथ्योत्तरं चेव प्रल्वस्कन्दनं तथा । पूवैन्यायविधिश्चेवसुकत्तरं स्याच्चतुर्विधम् › ॥ इति 

नाठमदट्री 

प्रकृते योगरूढत्वमथौन्तरनिरासायाह--अमियुञ्यत इति, दोषविषयीक्रियते इत्य- 

थैः । येनेति शेषः करणे घनः सौरुभ्यात् , यथाश्रुतं वा संबध्यत इति तद्थीत् । एन भि- 
त्यत्र कथितानुकथनसव्वेनैनां देरशविषयत्वादेनादेशः । अपराधेनेत्यस्य विशेषपरत्वाय श- 

इते- यद्यपीति । सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं चेति कारणोत्तरस्यानेन दत्तं स्थितं मया पुनर्द॑त्तमि 

त्येवं प्रत्यभियोगरूपत्वमित्यथः। विषय इति। तथा च अभियोगनिवारकमेव प्रत्यभियोगं कुयौ- 

देव न तदनिवारकम् , अन्यथा सत्यं भिथ्योत्तरमित्यादिना चातुर्विध्यकथनस्थैवासंगत्यापत्तरे- 

१ घ. नोक्तं च विकृतिं नयेत् । २---त. “अभियोगविषये गृहीते ्रतिदन्तमिदयेवं प्रल्यभि- 
योगं कुयौदेव, अन्यथ, . -.` ३ फ. सत्वेनान्वादेनदेश्चः। 



२७० याज्ञवस्क्यस्मतिः [न्यवहाराध्याये साधारणा- 

प्रयभियोगरूपं, तथाऽपि स्वापराधपरिहारात्मकत्वात् नास्य॑ प्रतिषेधस्य विषयः । अतः 
स्वाभियोगानुपमर्दनरूपस्य प्रयभियोगस्यायं निषेधः | 

इदं प्रयथिनमधिकृत्योक्तम्, अथ अथिनं प्रत्याह “ अभियुक्तं च ना- 
न्येन ?' इति । अन्येनामियुक्तमनिस्तणोभियोगमन्योऽ्थ नाभियोजयेत् | फे च 
उक्तमावेदनसमये यदुक्त तद्विपक्रति विरुद्धमावं न नयेत् न प्रापयेत् | 

एतदुक्तं भवति--यद्रस्त॒ येन॒ शूपेणाऽअवेदनसमये निवेदितं तद्वस्तु तथैव 

भाषाकाटेऽपि ठेखनीयं नान्यथेति । ननु ““ प्रयथिनोऽग्रतो र्ख्यं यथवेदित- 

मर्धिनाः । ” इलयत्रेवेदसुक्त, किमर्थ पुनसच्यते ““ नोक्तं विप्रकृतिं नयेत् † इति ए 

उच्यते ; “ यथावेद्दितमार्भना ”› इदयनेनवेदनसमये यद्वस्तु नेवेदितं तदेव भाषास- 

स्वाभियोगमनिस्तीयौऽभियोक्तारं नाभियुज्ञति, अनवस्थाग्रसंगेन व्यवहारासमासतेः । 
च 

सुबोधिनी 

चातुर्विथ्यकथनमेवानुपपन्नमिति । अयं निषेध इति ॥ नैनं भ्रलभियोजयेदिल्ययं निषेधः॥ 

बारुमट्री 

तन्निषेधवैयथ्यौपत्तश्च, तदाह--अत इति | अनुपेति-करणे ल्युट् । निषेध इति- नेनं 

प्रत्यभीति निषेध दत्यथैः। तथेव संभवादाह--इद्मिति } भूते कमणि निष्ठायां तन्निस्तारे 

ते तस्येषटत्वेनासंगति परिहरति-अनिस्तीर्णेति | भावनिष्ठान्तान्म्वर्थीयोजिति भावः। 

अन्येन इत्यस्य पूवौभियोगसबद्धात् योग्यतया शेषमाह-अन्योऽर्णीति | ्रतीत्यस्य 

सम्बद्धायोग्यत्वात् तमपहायाह-नामीति | नोक्तमित्याद्युक्तिरप्य्थिनं भ्व्येवेत्याह- विः चे- 

ति] भ्रकृतिश्ञब्दः स्वभावाथेको दुस्त्यञ्यग्रकृाति रित्यादौ दृष्टः । शङ्कितुमेतत्तात्प्याथैमाह-- 

एतदिति। तथवेति | अन्यथाऽन्यथावादित्वेन भगप्रसंगादिति भावः । इदं भ्रतिपादितमध 

स्तात् ! अपि तस्येव सञुच्चयः, एवमग्रेऽपि | अत एवाह-- नाविति] तदेवेति | तथा व- 

स्त्वन्तरक्थननिवृत्तिस्तेन क्रियते एकस्मिन्नपि पदे ऋणादानादिव्यवहारविषये इत्यथः । 

[1 

१ ख. नास्य प्रतिषेधविषयत्वम् । २ क. इदं च प्रत्य ०। ३ ४.-व्य० & 1 ४ फ. याते । 



साधारणव्य० मा० प्र०] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च २.७१ 

मयेऽपि तथैव केखनीयं, एकस्मिन्नपि पदे न वस्वन्तरमिव्युक्तम् ; यथा--८ अनेन 
रूपकरातं ब्रद्धया गृहीतम् ` इत्यवेदनसमये प्रतिपा प्रय्थिसन्निधौ भाषासमये 
‹ वच्राते ब्रद्धया गृहीतम् † इति न वक्तव्यम् | तथा साति पदान्तरागमनेऽपि 
वस्त्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः स्यादिति । ““ नोक्तं विप्रकृतिं नयेत् ” इलयनेनै- 
कवस्तुत्वेऽपि पदान्तरगमनं निषिद्धयते;--यथा--.रूपकरातं बद्धवा गृहीत्वाऽयं न 

प्रयच्छति * इद्यावेदनकाटेऽभिधाय भाष्राकाडे 'रूपकडतं बलादपहतवान् ̀  इति 
^ 

वदतीति | तत्र वस्वन्तरगमनं निषिद्धम् , इह तु पदान्तरगमनं निषरद्धयत इति न 

अत एव चान्याभियुक्तोऽप्यनभिनोञ्यः; न च स्वयमुक्ताथौपरापः कैग्य दति ॥ ९ ॥ 
०१०५००००. ८८० 

सुबोधिनी 

एकस्मिनपि पद इति । एकस्सिक्पि ऋणादानादिव्यवहारंविषये वस्वन्तरोक्ति 

निषेध इत्यथः । तदुदाह्य दरयति-यैथाऽनेनेति। रूपकरतस्य बृद्ध्या दानमवेदनसमये 

अभिधाय प्रययथिनः पुरस्तात् भाषाकाठे वसखरातस्य ब्द्धभ्या दानेऽभिधीयमाने यद्यपि च्णा- 

दाने रूपकमेव व्यवहारविषयो भवति, तथाऽपि रूपकशतस्थाने वखशतस्योपन्यासात् व- 

खरूपवस्त्वन्तरस्योपादानं यत् तच्चिषिद्धःयते “यथावेदितमर्थिना? इलयनेनेवयथः। तथा सातिं 

पदान्तरागमनेऽपीति विषयान्तरं प्रयगमनेऽपीतयथैः । अस्मिन प्रकरणे पदशब्दो वि- 

षयवाचीति विज्ञेयम् । यथा रूपकदातं बद्धा गृहीत्वाऽयमिति--आवेदनसमये दधया 

बाखभट्री 

एवं व्यवच्छे्यमेवाह--न वस्त्वन्तराभिति । तदेवोदाहरणकथनेन विश्षदयति -यथेति | 

यद्यपि ऋणादाने रूपकमेव व्यवहारविषयो भवति : तथाऽपि रूपकशतस्थाने चसखरातो- 

त्तया वस्त्वंतरोपादनमिति तज्निषेधस्तन क्रियते इति भावः । एतेन छतरूपस्य विषयस्यै- 

कत्वादयुक्तमिदमित्यपास्तम् । प्रागुक्तं दाढयोय स्मरति-तथा सतीति | पदान्तरागमेत्ति 

विषयान्तरं प्रस्यगमनेऽपीत्यथैः । अन्न प्रकरणे पदशब्दो चिषयवाची ; इलयनेन--इस्यनेन तु । 

यथेति--अन्र रूपकश्चतरूपवस्तुन एकत्वेऽपि ऋणादानापहरणरूपयोव्यंवहारविषययोऽर्भि- 

स्वेन तत् गमनमनेन नोक्तमित्यनेन निषिद्धधत इत्यथः । उक्तमेव स्पष्टा्थुपसंहरति- 

तत्रेति। भव्यथिन इत्यन्नायमथः । वेपरीस्यशङ्का तु न।"“यथा वेदितं ' ' ^ नोक्त विप्रकृतिम् 

१्त.रेव। रत. यथेति} ३ त. यः! ४ त. रूपकेति । 



२.७२ याज्ञवस्क्यस्मतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

पौनरुक्तम् । एतदेव स्पष्टीकृतं नारदेन---““ पूवेवादं परि्यञ्य योऽन्यमारम्बते 
पुनः । पैदसंक्रमणच्ज्ञधो हीनवादी स वै नरः।| इति हीनवादी दण्डयो भवति, न 

घक्ृताथीद्धीयते अतः प्रयथिनोऽभिनश्च प्रमादपरिहाराथमेवायमं ८“ अभियोगमनि- 

स्तीर्य ›' इत्यादुपदेशो न प्रकृताथसिद्धर्थसिद्धिविषयः { अत एव वक्ष्यति-- 
५४ छं निरस्य मूतेन व्यवहाराग्यन्पँः। ”› इति | एतचा्थन्यवहारे द्रष्टव्यम् । मन्यु- 
कृते तु म्यवहारे प्रमादामिधाने प्रकृतादपि व्यवहाराद्रीयत एव । यथाऽऽह नारदः-- 

द (५ 

४८ सर्वष्वथविवदिषु वाक्छरे नावसीदति । पर्रभूम्यणादाने शास्योऽप्यथोनहीयते।।'” 

सुबोधिनी 

रूपकरातग्रहणममिधाय भ्रतिक्ञाकारे रूपकडतस्य बरादपहरणेऽभिदहिते रूपकरातशरूपवस्तुन स्तु 

एकत्वेऽपि ऋणादानरूपापहरणरूपव्यवहारविषययोभिन्नत्वेन यत् पदान्तरगमनं तत् “नोक्तं 
विगप्रकृति नयेत्”* इत्यनेन निषिद्ध्यत दल्यथेः। यदुक्तं “्दौनवादी दण्डय +एव न प्रङृताद्- 

ौद्धीयते'? इति, तदेतदु क्रविषयव्यवहार एवेलयाह--एतच्चाथे व्यवहार इति । मन्युकृत 

बार्भदट्री 

इल्यतत्स्वारस्यात् । तत्राऽये मानस्योक्तत्वात् द्वितीये तमाह-एतदेवेति । दितीयसुक्तम- 

वेव्यथ॑ः 1 पदसंकरेति | पदान्तरं ्रतिगमनादित्यथेः । वादेति पाठान्तरं । तत्र साधारण्यमस्य 

बोध्यम् । आयति | भरकृतपरस्वमेति तत्वम् ‹ हीनवादी दण्डयः स्यात् ` इत्युक्तं सविषं 

विशदयति--हीनेति । द्य ॒एवेस्यथः, अत ॒एवाह- न व्रेति । वचनस्थक्रमे- 

णाह -- प्रयेति | सिद्धयसिद्धीति । दीनवादिष्वे प्रकृतार्थासिद्धिरतथात्वे सिद्धि- 

श्त्यिथः । अत्र मानमाह--अत एवेति | मूरकरदिति शोषः । अस्यार्थोऽग्र एव स्फुटः| इदमपि 

च क न सावैत्निकमित्याह--एतचेति । दीन वादी दण्ड्य एव न प्रकरृताथाद्रीयते इत्येतदित्यथैः | 

#+एवस्थाने “भवतिः इति मिताक्षरायां पठयते । तेन हीनवादीलादिर्मिताक्षरोक्तेरथ- 

तोऽनुवादो भवेत् । 

१ख.पादं। २वा. भ. पादसं। ३ क. पदसंक्रमणोज्ञेये हीन | ४ क्ष. ङ. च. त. 
्कृतादथा । ५ ग. =. ज. परिहाराथं एव । £ छ. प्रकृतार्थतिद्धि । ७ व्य १९। < त. दुक्तव्यव ०। 
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इति । अस्याथेः--सर्वष्वथेविवदिषु न मन्युकृतेषु वाक्छठे प्रमादाभेधानेऽपि 
नावसपदति न पराजीयते, न प्रकृतादथाद्धीयते इत्यथः । अत्रोदाहरणं--प्रल्नी- 
त्यादि । परख्रीमूम्युणादाने प्रमादाभिधानेन दण्डोऽपि यथा प्रकृतादर्थान् हीयते एवं 
सर्वेष्वथविवादोधिति | अथेविवादग्रहणान्मन्युकृतविवादेषु प्रमादामिधाने प्रङृताद- 
प्यथोद्धीयत इति गम्यते, यथाऽहमनेन शिरसे पदेन ताडित इव्यविदनसमये अभिधाय 
भाषाकारे हस्तेन पादे ताडित इति वदन केवरं दण्डयः पराजीयते च ॥ ९ ॥ 

८“ अभियोगमनिस्तीयै नैनं प्रत्यभियोजयेत् ।*” इत्यस्यापवादमाह-- 

कुयौलत्यभियोगं च कहे साहसेषु च । 
कठहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके साहसेषु॒विषराच्नादिनिमित्तप्राणन्यापादनादिषु 

अस्यापवादः -कुयोदित्यादि | १० || 

सुबोधिनी 
इति--वाक्पारष्यदण्डपारष्यादिके ̀  व्यवहार इत्यथैः । एतदुक्तं भवति-- एवंविधे वाक्छके 
सति भ्यवहारहानिदेण्डश्चेति । न तु मन्युकृतेषिति, -समन्युकृतेष्विति यावत् ॥ ९ ॥ 

बाठंभदट्री 
अर्थेति | उक्तपिषयन्यवहार एवेत्यथः-मन्युक्ृते विति । वाक्पारुष्य दण्डपारष्यादिव्यवहा- 

रे इत्यथः । अपिना दण्डसमुच्यः । तथा चेवंविधे वाक्छरे ग्यवहारहानिर्दण्डश्चेति भावः। 
उक्ताथस्य स्पष्टतयाऽभासादाह अस्यार्थं इति । अथपदव्यावत्थमाह- न मन्युकृतेषिति । 

अन्यत्र तस्य स्पष्टस्वादेवाऽऽह-प्रमेति । नवेयस्य व्यास्या-नं पेति। तद्वयाख्यानं प्रेति| उत्त- 

राधस्यासंबद्धत्वं पुनरुक्तत्वं च परिहरति-अत्रोदेति } सामान्योक्तौ विेषोक्षिषष्टान्त इति 

भावः । तच्छं योजयति--परेति-सास्यपदा्थो दण्ड्येऽपीति। उदाहरणस्वदेवाऽऽह-यथयेति | 

रेषपुरणमनयोरिति भावः । अत एव वाक्छरे इति सप्म्यन्तच्छेदो न तृतीयान्त इति 

बोभ्यम्। अत एव च वेपरीव्यशंका नेति गृढाकृतरम् । एवं शाब्दमा्याथयुक्ता द्वितीयमर्थपद- 
'्वनितमाह--अर्थोति। धनेति--दइीयान्तं प्राग्वत् सक्षम्यन्तं, सूचितस्यादाहरणमाह-- 

यथाऽऽहमिति ॥ ९ ॥ 
संगतिमाह-अमीति | इयस्येति, अशस्येत्यथः । तथा च प्रलय्थिविषय 

१ ख. क्च. हस्तेन पदेन वा । च. हस्ते न पदेवाता । २ त. के लव्य! ३ त. स्यात् 
४ ष्वपि इति त. पुस्तकेऽपपाठः अनचितारथत्वात् ! ५ त. 'अमन्युकरतेष्विति यावत् इति त. पुस्तके 

नास्ति । १ त. °ना त्वेवम् ̂  । &.--“ गूं कूतम् इति च पाठः । 

35 



२७४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याय साधरणा- 

परत्यभियोगसंभवे स्वाभियोगमनिस्तीयोप्यभियोक्तारं प्रवयभियोजयेत् । नन्वत्रापि 
प्रवैपक्षायपमर्दनरूपवेनानुक्तरत्वात्प्र्याभेयोगस्य प्रतिन्नान्तरे युगपद्वयवहारासंभवः 

--------------------------~-------------------~---~---- ~ ------ ता ० ००००५ त ज म ता का प + 

अनिस्तीयं स्वाभियोगं साहसान्न पत्यभियुङ्के । अयमेव हि तत्र निणैयप्रकार इत्यथैः। 

„~न ~~~----------~-----~-~~----------~---~-----~----~---------~ ~ ``-`-`-- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

प्र्यभियोगसम्भवे साहसादेष्वेबापराधेषु स्वयमभियुक्तोऽपि भलयभियोजयेत् प्रलर्थ- 

नम् । असति) तु नेलयाह-भभियोगमनिस्तीये इद्यादिना ! नन्वेवं विधस्थरे व्वभियोर्मः८१) 
किसुत्तरं सत् सार्थकः, उत प्रतिज्ञान्तरं सत् साथक इति विकल्पे न तावदुत्तरस्वेन साथकतवं 

पूथैपश्चनिराकरणासमभष्वेनानुत्तरत्वात् । नापि प्रतिक्ञान्तरत्वेन । पूर्वाभियोग एका प्रतिज्ञा 

प्र्यभियोगश्चान्या । ततश्च यथा सङ्कणीत्तरे युगपद् व्यवहारासम्भवाद्नुत्तरमेव तत् तथा- 

प्रतिज्ञान्तरेऽपि युगपद् भ्यवहारासम्भवस्य समानत्वादयप्रतिज्ञास्वेन प्रयभियोगविधिरेव च्य 
यै इत्यनेनाभिभ्रायेणाश्चिपति नन्वत्रापीति ॥ ९~॥ 

बार्भदट्री 

एवायमितिभावः। निमेत्तेति बहुवीदहिः । ननु साहसादावपि प्र््याभयोगासंभवेऽभियुक्तस्य 

कथं तक्करणविधिः १ अत आद-प्रयभीति । तथा च तदसंभवे नेवङ्यौदिति संभवा- 

भिप्रायकमेवेतद्टचनमिति भावः । स्वामीति-- स्वयमभियुक्त इत्यादिः तथा चेदं 

साहसादावेवेति तदन्यविषर्यंकं तदिति भावः । न चेवंविधस्थले प्र्भियोगः } किमुत्तरं 
सत्साथेकः उत प्रतिन्ञान्तरं सत् ? नाद्यः पूवैपश्चनिराकरणासमथत्वेनानुत्तरष्वात् ; नान्त्यः 

अभियोगे एका प्रतिज्ञा प्रस्यभियोगे चान्यां । ततश्च संकीर्णोत्तरे यथा युगपद्वथवहारासं- 

मवादनुचरस्वमेवं प्रतिन्ञान्तरेऽपि तदसंभवस्य तुल्यत्वादप्रातिन्तस्वेन प्रव्यभियोगविधेरेव वै- 

यथ्यौदेवं च वचनार्थ दुवेच इल्याशयेनाराङ्कते। नन्वत्राऽपीति द्वितीयपश्चमाशिलय समाधचे- 

१ क. च. ठुमदेन । घ. पूवेपक्षावुरूपतेनाठवतंन्वाख । ₹ असति यिति । अयमपपगे- 
ऽथौसङ्गतेः । “अन्यत्र तु” इति युक्तः पाठो भवेत् । २ त्वभियोग इति । अयं पाठः ^ तत्वाभियोगः 
इते द. पुस्तकपाठञ्च न ममज्ञसो । तस्मात् श्रत्यमियोगः › इति युक्तं पठितुम् । ४ प. विषयके । 

५ फे. प्रत्यवियोगश्चान्या । 
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समानः । सत्यम् , नात्र युगपद्वयवहाराय प्रत्यभियोगोपदेशः; अपि तु न्युनदण्ड- 
प्राप्तये अधिकदण्डनिवत्तये बा । तथा हि | अनेनाहं ताडितः राप्तो वेत्यभियोगे 
ूर्वमहमनेन ताडितः रातो वेति प्रतयभियोगे दण्डाल्पत्वम् ; यथाऽऽह नारदः 
“‹प्रवैमाक्षरयेचस्तु नियतं स्यात्स दोषमाक् । पश्वादयः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु॒वि- 
नयो गुरुः|" इति ॥ यदा पुनदरयोययगपत्ताडनादिपरवृ्तिरस्तत्राधिकदण्डनिदातेः | 
८८ प्रारुष्ये साहसे वाऽपि युगपत्संम्रकृत्तयोः । विरदेषश्चेन ङभ्येत विनयः स्यात्सम- 

स्तयोः ॥ इति । एवं युंगपद्रयवहारप्वृ्यसंभवेऽपि कठहादो प्रत्यभियोगोऽथ- 
वान् , ऋर्णादिषु त॒ निरथक एव ॥ ९~ ॥ 

अर्थिप्रत्य्थिनोर्विधिसुक्ला ससमभ्यस्य सभापतेः कतेन्यमाह- 

उभयोः प्रतिमभूग्रह्यः समथः कारयनिणेये ॥ १० ॥ 

उमयोरथिमत्यभथिनोः सर्वषु विवदेषु--निणेयस्य कायं कायेनि्णयः, भहि- 
ताग्न्यादिषु पाटात्कायेसब्दस्य पूवनिपातः ; निणयस्य च कार्य स्ाधितधर्म- 

^ =-= + 9 ह 1 
म ५०५०१८०५१०१० 

सवैविवादेषु च यदाह सद्य एव निणैयः स्यात् । तत उभयोरपि कायेयोः प्रतिभूः 

त तत साग कण 9५४ ०५१ 

बाठमद्री 

नात्रोति। तन्राऽऽ्योदाहरणमाह-अनेनेति। दण्डेति-मयभियोक्तुरितिभावः । पएचसुक्ततास्पर्ये 

मानमाह--यथाऽऽहेति | आ्षारयेत्--कयेन वाचा वा क्षीणं कुयौव् । नियतं निश्चयेन 

नेयो दण्डः । द्वितीयोदाहरणमाह-- यदा पुनरिति, यदा स्विल्यथैः । पारष्ये इति वाग्द्- 

ण्डेत्यादिः 1 अत एव सामान्योक्ठिः। इदमेव तत्र करूहपदेनोक्तम् । एवं चेतदेकवाक्य- 

तथा तस्योक्त एवाश्चयस्तदेतदभिप्रेस्य प्रागुक्तसुपसंहरति-एवमिति, उक्छम्रकारद्वयेनेत्यथः । 

एवं सतीति पाठान्तरम्, उक्तवचनस्थैवं तात्पयकत्वे सतीति तदथः ॥ ९ ॥ 

विशेषाभावादाह- सर्वष्विति । क्यस्य निणैय इत्यर्थऽथोसङ्गतराह-निणेयस्येति । 

१क निवृत्तये च! २ ज. पूरव॑माक्षेपये । ञ्च च पूवैमाख्यापये । ३.१५. ९-। ४ कञ्च. 
्रवृतिस्तदातप्रा } ज. प्रवृत्ति सूव्राधि। ५ क. ग. एवं सापयुग । € ख. क्रणादानादिष्ु । क. घ. 

क्रणादिपषुतुनि । ७ ख निणैयस्यकायै च सा । छ. ज. निणेयस्य कार्येधन । ८ क. साधिनाधन । 

ङ. साधितधनप्रदानं । 



२५७६ यज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्ययि साधारणा- 

दानं च; तस्मिन्समथः--प्रतिभूः--प्रतिभवति तत्कार्ये तद्रद्भवतीति प्रतिभूः ग्राह्यः 
ससमभ्येन सभापतिना । तस्यासंमबेऽथिप्रयथिनो रक्षणे पुरुषा नियोक्तव्या: | तेभ्यश्च 

८ 4 ताभ्यां प्रतिदिनं शरेतनं देयम्, बवैथाऽऽह कात्यायनः--* अथ चे््रतिभूर्नास्ति 
काययोम्यस्तु वादिनः । स रक्षितो दिनस्यान्ते दयाद्त्याय वेतनम् ॥| इति ॥१०॥ 

अथिप्रतय्थिनोनिणेयकाये ससम्येन सभापतिना प्रतिभूमरीहम श्टयुक्तम् ; फं तन्निणयकायैः 
यसमिन्परतिमूयह्यत इव्यपेक्षित आह-- 

निहवे भावितो दद्याद्टनं राज्ञे च तत्समम् । 

मिथ्याभियोगी दियुणमभियोगादनं वहेत् ॥ ११ ॥ 

अथिना निवेदितस्याभियोगस्य प्रयथिनाऽपहववे कृते यदाऽर्धिना सक्ष्या्िभे- 
वन 

कार्यनिगयक्चमो अद्य : ॥१० ॥ 

यदा तु न्ययेनान्यतरकायेपराजितः तदा निहूवे भावित इत्यादि) ।११॥ 

सुबोधिनी 

कायैयोग्यस्तवादिन--इति अथिप्रलर्थिनोः समासेन हणम् ॥ १० ॥ 

बारुभटरी 

तस्मिन् समथ इति ] दविविधदाने समथ इत्यथः । मार्जामिन इति भाषया भ्रसिद्धो- 

ऽयम् । अनेनातादशस्यातच्वसुक्तम् । प्रति भरषब्दो योगरूढ इत्याह- प्रतीति । प्रति- 

निध्यथेक इत्याह -- तद्रादिति । प्रङृतत्वादाह-- ससमभ्येनेति । शेषोऽयं, प्राह्यपदान्य- 
थानुपपत्तेः । अनुक्तं विरेषद्वयमाह- - तस्येति , भ्रतिभुव इत्यथैः | उभयत्र मानमाह-- 

यर्थ इति ] अथेति पक्षान्तरे तत्र समथ दत्यथमाह-कार्योति | वादिन इति द्वयोरेकदोषः, 

जातावाषे वा एकवचनम् । तेन वादिस्वेनप्रव्यर्थिनोः समासेन ग्रहणम् , एवमयेपि । 
रक्षितः भृत्येन इदमुपलक्षणं, तस्यापि इति केचित्। वादित्वसुभयोरपीति भव्येकाभिप्रायम्, 

एकवचनमित्यपरे, तुश्चार्थे, ब्युत्करमे च वादिनश्चेव्यथः, तेन तस्संग्रह इति परे ॥ १० ॥ 

निणेयक्सथमुच्तरूपं स्वययुक्त-समूक्यति--मर्थीति , किमिति , तत्रेयादि-- 
न 

१ क. प्रतिदिनेदेयम् । २ श्ल. तथा । ३ क. कायै कसिमिभि । ४ फ. यथाऽेतिः+ 
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भावितोऽङ्गीकारितिः प्रय्थौ तदा ददाद्धनं प्रकृतमर्थने राज्ञे च तत्सममपलाप- 
दण्डम् । अथा्ौ भावयितुं न शक्रोति तदा स एव मिथ्याभियोगी जात इत्यभियो- 
गादभियुक्तधनाहिगुणं धनं दयाद्राञचे । प्राड्न्याये मत्यवस्कन्दने चेदमेव योजनीयम् । 
ततरर्थ्यवापह्कववादी प्रधना भावितो राज्ञे प्रकैतधनसमं दण्डं दयात् । अथ 
प्रत्यथी प्राड्न्यायं कारणं वै भावधैतुं न शक्तोति तदा स एव मिथ्याभियोगीति 
रज्ञे द्विगुणं ध॑न दयात् › अर्थिने च प्रकृतं घनम् ॥ संप्रतिपच्युत्तर तु दण्डाभाव एव। 

निह्ववोऽपरापः । तत्र स्पष्टीछृते.-. . .- तावद्वयं राज्ञे च तन्तृल्यमन्यत् । यदा तु 

सुबोधनी 

उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति-प्राडन्याये प्रत्यवस्कन्दने चदमेव-इत्यादिना। योजनौ- 

प्रकारस्त्वेवम्--अस्मिन्नथं पूवे पराजित इति प्राद्भन्यायोत्तरे, गृहीतं प्रतिदत्तामिति च का. 
रणोत्तरे दत्ते पूवेन्यायं प्रतिदानं च प्रतित्ावाद्येवापरूपतीति वाद्येवापलरापवादी । तन्न च 
प्रतिवादिना साधिते प्राङ्न्ययि पराजये प्रतिदाने वा, राज्ञे प्रकृतधनसमं दण्डमेव वादी 
दद्यात् । अथ प्र्यरथी प्राङ्न्यायं प्रतिदानं वा न साधयति, तदा तस्य मिथ्यावादिस्वेन 
परकृतधनद्िगुणं दण्डं राज्ञे म्रकृतधनं च वादिने दद्यादिति । संप्रतिपत्ुत्तरे तु दण्डाभाव 

बाठमदट्री 

योग्यतयोपस्थिततवा्ऽऽह-- प्रकृतमथिने इति | तत्समाभोते | प्रकृतधनसममप- 

कापनिमित्तकदण्डमिलयथेः । जात इतीति स इति शेषः । अभियोगादित्यन्र कर्मणि धि- 

त्याइ--भभियुक्तेति । वहेदित्यस्यायंः-दयादिति । योग्यतया तदनुषङ्गेनाऽऽह- राज्ञे इति 

मिथ्योत्तरविषये उक्तन्यायमन्ययोरप्यतिदिशति--ग्राड्न्याये इति । तव्मकारमाह--त- 

र्थ्य वेति | तस्मिन्र्थेऽयं पूत पराजित इति प्राडन्यायोत्तरे गहीतं परतिदत्तमिति कारणो- 

तरे च दत्ते, पूवेल्यायं प्रतिदानं च प्रतिक्लाकाद्ेवापरूपतीति स एवापरापवादीत्यर्थः । 

भावित इति--पराजवरूपम्राङ्न्यायस्य प्रतिदानस्य च सधनादङ्गीकारितो वादीत्यथैः 

दण्ड--दण्डमेव, अन्यस्य- देयस्याभावात् | मिथ्याभियोगीति--मिथ्यावादीत्यथः | 

इति देतो, मिथ्यावादित्वेनेस्यथेः। द्विगुणमिति--मङृतघनेस्यादि, घनं दन्डरूपम्। अवकषि- 

्तुयोत्तरे ठ नेवमतिदेश इत्याह-संप्रेति | दंडाभवेति--निह्धवाभावात् , तदीयं तु देयत्वे- 
1 

१ ख. त्रप्यर्थ्येऽप० । २ क. ग. प्रकृतसाधितधन० । घ. राज्ञे द्विशुणं धनं ददयादर्थिन 
च प्रकृतधनसमं दण्डं वा । ज. रज्ञे द्वियुणधनं देयात् प्रकरतधनसमं द्विणं दण्डं तयात् । ३ क. 
गः च. वा" इति नास्ति । ४ क. धनमिति नास्ति । ५ नावेवम् । & फ, अस्मिन्न ° । 



२७८ याज्ञवस्क्यस्थृतिः [व्यवंहाराध्याये साधारणा- 

एतच ऋणादानविषयमेव । पदान्तरेषु तत्र तत्र दण्डाभिधानात्., अधनन्यवहारे- 

ष्वस्यासंमवाच न स्वंविषयत्वम् । “° राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः" इयस्य ऋणादान विष- 

यव्वेऽपि, तत्रैव विशेषं वक्ष्यामः ॥ 

मिथ्यैवाभियुङक तदाऽभियोगासपरागर्थताद्ियुणं राज्ञे एवं धनं देयमित्यथः ॥ ११ ॥ 

५-0-५० १५ जा ० 
[व 

सुबोधिनी 

इति । निद्ववाचमावे दण्डाभावः । अधनन्यवहारेषु इति। वाक्पार्ष्यदण्डपारुष्यादिषु म्य- 

वहारेषु प्रृवैधनसमं दण्डदानं तहगुण्यदानं वा यतो न॑सम्भवति तस्मादिलयथैः । ननु 
पृवौक्तदण्डस्य जरणादानसान्नविषयतवे ““राक्ञाऽधमर्णिको दाप्यः? इत्यत्र पुनरभिधानमनुपपन्न 

स्यादिल्याचङ्कथ परिदरति-राज्ञाऽधमणिक इति। ““ निह्धवे भावितो दद्यात्“ दयतदणादान- 

बारुमद्री 

नाभ्युपगतमेवेति भावः । विशेषमाह--एतचचेति । निवे भावितो दद्यादिष्येतदित्यथः | 

पद्नन्तराणि दिविधानि सधनान्यधनानि च तत्र संनेष्वाह--पदान्तेति , सधने स्वि- 

त्यथः । तुन्न तत्रेति--एवं च विरिष्यविधानादेतस्य सामान्यस्य तत्र बाधादवृ्तिरिति 

भावः । अधनेष्वाह-- अधनेति । दण्डवाक्पारुष्यादिव्यवहारेषु प्रकृतधनसमदण्डदान- 

स्य तदैगुण्यदानस्य संभवाचेत्यथः । उपसंहरति-- न सर्वेति | अत इत्यादिः । यद्वा एव 

्यवच्छेयमाह- न सर्वेति । ननृक्तदण्डस्य ऋणादानमात्तविषयत्वमपि तत्रापि राज्ञाऽध- 

मार्भिक इत्यनेन विरिष्यदण्डस्य वक्ष्यमाणत्वात् , अन्यथा तस्य पौनरुक्त्यापत्चेः । वचन- 

दयग्रामाण्यात् विक्पाङ्गीकारे त॒ तद्रस्सवैविषयताऽपि अस्य स्यादितीदम् अवस्थापन- 

मयुक्तमत आह-- राज्ञेति । तस्प्रकरणात् ` प्रतिपन्नाथंसाधनविषयम् ; इदं तु तद्भावाद्- 

प्रतिपन्नार्थसाधनविषयमिति न कोऽपि दोष इत्यथः ननु अन्यन्न दण्डस्याभिधानेऽपि 

दवेगुण्यस्यानभिदहितत्वादुत्तरार्धोक्तस्य विधानं संभवतीस्येतत् ्रदृत्तेराव्यकतया पूवोदध- 

स्यानुवादपरतया एकवाक्यतया योजनसंभवादृणादानमात्रविषयतया ब्यवस्थापित- 

तामा नि = विनिम कामान्न 

१ व्य०. ४२। २ त. 'अधनेति। ३ त. "तस" । ४ त. "न त'। ५ फ. सने चाऽ९्। 
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एतदेव सबेव्यवहारविषयलेनापि योजनीयम्। कथम्! अभियोगस्य निहवेऽभियुक्त- 
न कृते यद्यभियोक्त्रा साक्ष्यादिभेमाषैतोऽभियुक्तस्तदा तत्समं तत्र तत्र प्रतिपदोक्तमेव 

---चराब्दोऽवधारणे--घन दण्ड ददात् राज्ञ इलयुवादः } अथाभियोक्ता अभियोगं 

मावाधैतुं न शक्रोति तदा मिध्याभियोगीति प्रतिपदोक्तं धने दण्डं दविगुणं दयादिति 

विधीयते । अत्रापि प्राड्न्याये प्रयवस्कन्दने च पूववदेव योजनीयम् ॥ ११ ॥ 
[कातता 

सुबोधिनी 

मात्रविषयमित्यभिषितं पूथैत्राअधुना तस्यैव सकंरग्यवहाराविषयतामाह-एतदेवै सवेन्यव- 

हारवेषयत्वेन इल्यादिना। प्रतिपदोक्तमेव धनं दण्डं द्यादिव्यन्वर्ः ग्रतिपदोक्तमेवेलयवधार- 

णं कुत उपरम्यत इत्याह-चडाब्दोऽवधारण इति । मूरंवचनस्थश्चशब्द इत्यथः। इत्यनुवाद 

इति--श्ङ्गग्राहिकया तत्चब्यवहारपदेषु दण्डस्य विहितत्वात् प्राप्स्वेनानुवादः । दयादिति 

विधीयत इति द्दिगुणदण्डस्याग्राप्त्वात् ॥ ११ ॥ 

बाटमभदट्री 

सुक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिदति--एतदेवेति । शब्दमयोदया तथा प्रतीभावादाह-कथ- 

मिति | अत एव सामान्यकब्देन व्याच्-अभियोगस्येति । तत्समामेति-भ्यवहारतुल्य- 

मिल्य्थै;] यत्र यत्न व्यवहरे यो य उक्तः स तत्तुल्यो भवति । अन्यस्तु विरदधत्वाद्विसदृश इति 

भवस्तदाह-- तत्र तत्र.प्रतीति। धनमित्यभिमेणास्यान्वयः । एव; कुतो रक्षय इत्यत आह- 

च दान्द इति-मूरुवचनस्थ इस्यथैः। पूवारधण कस्यैव वाक्यार्थस्य सत्वेन वाक्याथंद्वयाभा- 

वेन॒ समुच्चयाभावात्तद्थकत्वासम्भवेन निपातानामनेकाथेष्वात्तदथेकत्वामितिभावः । 

योम्यतया धनकब्दाथ्माह--दण्डामिति । इवयनुवाद इति शजञम्राहिकतया तत्तदवयवहारे- 

दण्डस्य वििष्यविहितस्वेन प्राकषस्वाद्धिध्यसम्भवेन पूवीद्धेन तस्य सवस्य सामान्येनाजुवाद 

इत्यथः। वैयर्थ्यं तु अस्य न तत्रैवोत्तरादैन विशेषस्य विधीयमानस्वादिति भावः। तदेव तथे- 

वाऽऽह-अथेति ] तत् सममिलस्यानुषङ्गेणानुवादमाह प्रतीति | भग्वदाह--दंडमिति । 

विधेयमाह--द्विगुणमिति । दिगणदण्डस्यापासत्वादिति भावपूवंवदाह--अत्रापीति। ११॥ 
णाता ५० 

१ ख. वन्तु । २ त. ‹सर्वेव्य' ।३ त. ‹वेत्या ।*४त. “यः एवे ' इति। ५त.^च 

दन्द इति '। ६ ‹ कस्थः। 



5 

२८० याज्ञवच्क्यस्मृतिः (व्यवहाराध्याये साधारणा 

^“ ततोऽ ेखयेत्सद्यः प्रतित्ताताधंसाधनम् 1"” इति वदतोत्तरपादटेखने कारप्रतीक्षण दशितम् ; 

तत्रापवादमाह-- 

साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये खियाम् । 

विवादयेत्सय एव काटोऽन्यवेच्छया स्प्रतः ॥ १२ ॥ 
साहसं विषराघ्रादिनिमित्तं प्राणिव्यापादनादि, स्तेयं चौर्यम् , पारुष्यं 

वाग्दण्डपारुष्यं वक्ष्यमाणटक्षणम् , गोर्दोग्घी, अभिापः पातकभियोगः, जलयः 

प्राणधनातिपातः तस्मिम्--न्द्रेकवद्धावादेकवचनम्--श्ेयां कुाश्चेयां दास्यां 
च-कुरघ्चेयां चासिविवदे, दास्यां स्वत्वविवादे-विवादयेदुत्तरं दाप्रयेत् सद्य एव 

न कारपरतीक्षणं कुयात् } अन्यत्र विवादान्तरेषु कारु उत्तरदानकारः इच्छयाऽथ- 

प्रयाय सम्यसभापतीनां स्मृत उक्तः ॥ १२ ॥ 

किं पुनः सवैतैव स्ोग्यवहारस्तिः १ सद्य एव युक्तं तथाऽपि त-साहस- 

स्तयपारुष्य इत्यादि ॥ १२ ॥ 
निवैहणमनिरूप्येव स्वबलावष्टम्भेन सहसा पसद्य यत्क्रियते तत्साहसम् । स्तेय 

पारुष्यं च वक्ष्यति । गोः अभिक्ापः गोभिशापः । -गोग्रहणसुदाहरणाथेम्-- सर्वपद्यनां 

क्िणां वा अभिशापः । अत्ययः कारु पतीक्षणासमथं कायं सखियश्ात्राभियुज्यन्तेऽत्र 
कारूपतीक्षणे विरोधात् सद्य एव विवादयेत् › विवादं समापयेदित्यथेः । अन्यत्र तु ऋणा- 

प्रागुक्तं प्रतिज्ञासाधनं तश्रेव्यादि वक्तु जन्यवहितसंगस्यभावात् व्यवहित संगतिमाह-- 

ततोऽर्थीति । स्तेयपारू्ययोगेवादेश्च दरन्दरं इत्वा पुनः साहसेन समाहारं द्रः; अत एवाथै- 

मात्रानाह--साहसमिलयादि। बिषेति-बहुनीदिः । भरागनुक्तत्वादाह--- वक्ष्यति } तदभा 

वेऽन्यत्र बाधाभावादाह दोग्प्रीति } विनिगमनाविरहादाह- प्राणति । भागुक्तनिमित्तान्य- 

निभिन्तकोऽनरप्राणनाशो र्यः, मत एव सामान्येनाह--दरद्रैक इति । बिनिगमकामावा- 

दाह-- कुरति । उभयत्र निमित्ते जह--चारित्रेति । विरुदधभाषणं नाथं दरव्याह--उन्तर- 

भिति । भाग्वदाह--अ्थौति पूवंत्राऽपीदं स्षटतं इत्यथः । उक्त इति । अन्यथेच्यतेन नार- 
दीयेनोष्त स्यथः ॥ १२ ॥ 
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इड रखद्षणमाह- 

देदादेशान्तरं याति सखष्छिणी परिटेदि च । 
टलं खिद्यते चास्य मुखं वेवण्यैमेति च ॥ १३ ॥ 

परिशुष्यत्स्व॑लदयाक्यो विस्धं बहु भाषते । 
थोषठो भजत्यपि वाक्चक्षुः पूजयति नो तथेष्ठौ निभुजत्यपि ॥ १४ ॥ 

दिकृति गख छेन्मनोवाच्छाय मभि 

स्वभाव च्छेन्मनोवाकायकमभिः | 
६३ परिकीर्तित (~¢ 

अभियोगेऽथे सक्ष्ये वा दुष्टः स : ॥ १५॥ 
मनोवाक्षायकमेभियेः स्वभावदेव न भयादिनिमित्तादिकतिं विकारं याति गच्छ- 

ति असावभियोगे सक्षय वा दुष्टः परिकीतितः । तां विकृतिं विभज्य दरोयति-- 
दानादौ कारग्रतीक्षणमपि कार्यं वाधिकरणेश्च या वाँ (£) भवति, यथाऽऽह नारदः“ गहन- 

त्वाद्विवादानां क्षणिकत्वास्स्द्तेरपि । ऋणादिषु हरेत्कारुं कामं तच्त्वबुभुत्सया ॥* ( मा० 
१. ४४ >) इति ॥ १२॥ 

नन्वनेकप्रकाराः पुसां पवृत्तयः; तत्र यदि कश्िद्रयवहारानुगुणुवाक्पवृच्यङ्कररः, तदा सव्ये- 

ऽप्यर्थे मिथ्यावादीव रक्ष्यते ; अन्यस्तु कशचित्कपटव्यवहारचतुरो मिथ्याभूतेऽप्य्थ सत्यवादीव 

रक्ष्यतः-तत्र तद्वथवहारनिरूपणप्रयासवेयथ्यमेव। सत्यमिदं यदि चिवेकावधृतिप्रकारो न स्या- 

त्। स्यात्वलपायः-देरादेरान्तरमित्यादि चयः शछोकाः॥ १३। १४।।१५॥ 
सुबोधिनी 

देशात् देचान्तरं याति ....-.. अभियोगे च सक्षय वा दुष्टः स परिकीर्तित 

वारुमद्री 
अर्थोपयुक्तमाह-- दृष्टेति । हीनवादिग्रसंगात् पूव॑त्रोक्तस्य तन्मात्रस्येस्यथैः । 

८८ स परिकीर्तितः” इत्यन्तेनेत्िभावः } विङेषजिक्तासायाः सामान्यत्तानपू्॑कत्वात् 

पाटकमादाथक्रमो बीयानिति न्यायेन व्युक्तमेण व्याचष्ट-मनोवागिति । “यद्धि मनसा 

इति श्रीतक्रमेण मनसः पूवैनिपातः, स्वं वाक्यमिति न्यायेनोक्तेसामध्यैन चाह-स्वमावा- 
देवोत । दोषस्वभावादेवे्यथैः । तेनाजन्मस्वभावनिरासः तद्योवतेमाह-- न भयादिति | 

आदिना कोधादिपरि्रहः ‹ भावे केन् › इत्याह विकारमिति | लिङर्थो न विवक्षितं इ्याह 

याति गच्छतीति । गच्छति यातीलयथैः । अत एव स इयस्याथमाह--असाविति वा 
स 

१क. दृरद्वा०। २ ख. च साक्ष्ये । २ "बोधकरणं च यदा वा” इति स्यात् | 
36 

5 



९८२ याज्ञवस्क्यस्मरतिः व्यवहाराध्याये साधारणा- 

देदादेशान्तरं याति, न कचिदवतिष्ठते; सृकिणी ओष्टपयेन्तौ पर्छिढे जिहप्रेणं 
घटयतीति कर्मणो विकतिः ; अस्य कुरां छिद्यते खेदानिन्दुचितं भवति ; मुखं च 
वैवर्ण्यं विवणैव्वं पाण्डुलं कृष्णत्वं वा एति गच्छतीति कायस्य विकृतिः ; परिद्युष्य- 
त्वरद्वाक्यः पर्दष्यत्सगद्रदं स्वचुद्ववयस्तं वाक्यं यस्य स तथोक्तः; विरुद्धे पएवा- 

परविरुद्धं बह भाषत इति वाचो विकृतिः; परोक्तां वाचं प्रतिवचनदानेन न पूजयति ; 

चक्ष्व प्रतिवक्षणेन न प्रूजयतीति मनसो विक्रतेिद्गम् ; तथा ओष्ठौ निमुजति 
वक्रयतीत्यपि कायस्य विकृतिः;-एतचच दोषसंभावनामात्नमुच्यते, न दोषनिश्चयाय | 

[अ व 7) 

सद्यः व्यवहारसार्मनिपुणतया ऊतश्चिट्ा सहायायवष्टम्भात् साधुतरभास्ं प्रययसम- 

त्पादयति; तथाऽपि यस्यैवमादीनि स दुष्टः परिकीर्तितः परिकीर्तितवचनं दोष्टयनिश्वय 
ख्यापनाथम् । स्फुटावगतश्चातुयैश्चवमादिभि्ङ्गरध्यवसेयः । अन्यस्य स्वम्रतिभयाऽपि 

धर्तजनसंत्रासितस्य वा भवत्येव । अतश्चैव विविच्येतानि लिङ्गानि व्यवस्थापनीयानीत्यन- 

वथयम्। स्क्किणी ओष्ठसन्धि। वाक् चक्ष; पूजयति नो-दइति छेदः वाचश्चक्षषो चा पूजां न 
[सि क 1 

नाङ्भ्री 
चाथ, तथा च शछोकेऽथवेद्न्वयेनाथ चेदयर्थो बोध्यः । एकदेशसंग्रहाय तास्याथमाह - 
न् कचिदिति | नज मनोवैीक्कायकम॑भिरि्युपदेशादेशान्तराभित्यादिना ब्युत्कमेण कमौदि- 

विकारप्रदहेनमयुक्तम् ¦ न च सान्निध्यात् व्युक्करमेणवान्वयोऽभिमतः । एतद्थमेव- 
तथोक्तमिति वाच्यम् । तथोष्टौ इद्यनेन कायविकारेण व्यवहितत्वात् तस्यैवान्ते उक्तेरत 

एव व्याख्यात्रा यथावस्थितमेच व्याख्यातमिति चेन्न । तदु देशकमेणोत्तरोत्तरस्य पूर्वपूवंवा- 
च्यत्वेनालयन्तस्थूरुत्वेनस्थरूतरप्रकमेण विकारदरेने तात्पयौत् ! एवं सति तथेष्टाविल्यस्यापि 
वैवण्य॑मेति चेत्यत्रेव वक्तव्यस्वेनान्ते भेदेन तदुक्तेस्तु तद्िकारस्य सा्वैच्निकस्वेन भाधान्यसूच- 
नार्थे बोध्यम् । पय॑न्तौ प्रान्तौ योग्यतया जह--जिहति } इति इस्युभयमिलयथः, अत एव 

ससुच्चायकश्चो मृरे । एवमग्रेऽपि बोध्यम् । तृतीयश्च परीतिवाक्ये योञयः एतील्यस्य भ्याख्या 

गच्छतीति । वाक्यस्य वास्तवकोषणासम्भवादाह--सगेति ] अत एव स्वरादिल्यन्यथाः 

श््ाचष्ट-व्यत्यस्तमिति पृवापरेति । इदस॒पलक्षणं देशादिविरुदस्यासक्रदुक्तौ तथास्व- 
निरासायाह - बह्विति] भाषते माषते च वाक्चक्षरिति समाहारदन्द्रः। तदथेमाह--परोक्ता- 

मिति) पूजस्कारभदमाह- प्रतिवचनेत्यादि } अस्य स्वतो विकृतित्वाभावादाह--विकरते- 

ठिङ्गमिति } तथा चाऽऽरोपितं त्वामिति न प्रागुक्तासंगतिः उक्तहेतेरेवन्ते व्याच्ष्ट-तथेति, 

वैवण्यौदिवदित्य्थैः । अस्य वचनस्य तात्पयौ् पतिपादयन् विरेषमाद--एतचचेति | 
॥ ति 

१ क. मेण आस्वादयति। ख. मेण स्पशैयति। घठयति } २ ख. ग. इङ्कितं। घ. युतं । क. युक्तं! 
३ क. परि्प्यत्स्लद्वददं स्वरस्दबस्त वा वाक्यम् । ४ ख. न अपू । ५ फ. वाक्रायकमीमिद्युपदे ° । 
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स्वाभाविकनेमित्तिकविकारयोर्विवेकस्य दुज्ञान॑त्वात् । अथ कधिनिपुणमतिर्विवेकं 
प्रतिपयेत, तथाऽपि न पराजयनिमित्तं कार्य मवति,-न हि मरिष्यतो रिङ्गदशेनेन 
मृतकारयं कुबेन्ति । एवमस्य पराजयो भविष्यतीति टिङ्गादवगतेऽपि न पराजयानिमि- 
तकायप्रसङ्गः॥ १२॥ १४॥ १५॥ 

[क च- 

संदिग्धार्थं स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत् । 
न चाह्रूतो वदेत्किचिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥ १६ ॥ 

संदिग्धमथेमधमर्णेनानङ्गीकृतमेव यः स्वतन्त्रः साधननिरवेक्षः साधयत्यासे- 
तानि 

कुरुत इत्यथः । वाक्पूजा स्वोक्तनिदचयावष्टम्भः'; चश्षुषदच ददौनावष्टम्भः ; ओष्ठनिुजनम 

नेकयो्विकारः; जिह्वया वा परिरेहनम् ; स्पष्टमन्यत् ॥ ५३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

यदा पुनद्वयोन्यैवहारविग्रतिपत्तो स्वबरावष्टम्भेनैव--अन्तरेणापि राजवेदनं--सा- 
(^ वेदनी 

धयितुं सामथ्यं स्यात् › तदाऽपि किमवद्यं रान्ञ एव निवेदनीयम् ! सत्यमेवं युक्तं, यतः- 

सन्दिग्धाथेमिलयादि ॥ १६ ॥ 
सुबोधिनी 

इति । अत्र ^‹ मनोवाक्कायकमेभिः ” इत्युदिदय “° देशात् देश्चान्तरं याति: इत्यादिना च्यु- 

त्कमेण कर्मकायवाङ्मनसां विकृति दशेयतो योगीश्वरस्यायमभिप्रायः-उदेकाक्रमेणोत्तरोत्त- 
रस्य बाद्यत्वेनालयन्तस्थुरूत्वेन स्थूरुत॑ममप्रक्रमेण विकारदरनमिति ॥ १३ ॥ ४४ ॥ १५ ॥ 

एते वक्ष्यमाणाख्यो न केवरं दुष्टाः, अपि त्वथोदपि हीना दण्डयाश्चेल्ाह--किञ्च, 
सन्दिग्धाथेम् इत्यादिना ॥ १६ ॥ 

यत्र॒ द्वावपि प्रतिक्ञावादिनौ, तद्विषयत्वेन पूरवेणक्तं वचनं स्वयं व्याख्याय 

बारुमद्च 
स्वामेति, जन्मस्वभावल्तेत्यथेः। विवेकस्य भेदस्य निमित्तमिति बहुव्रीहिः एवमग्रेऽपि। अन्न 
देत सूचयन् सदष्टान्तमिदं विशदयति- न हीति | शिङ्गात्यक्किचित् विकारात्- न परेति। 
तथा च तत्वभावनामात्रप्रातिपादने तात्पयंम् । अस्य वचनस्य प्रागुक्तवक्ष्यमाणदण्डादिप्रति- 

पादन तद्रीस्या दंटशस्थरेऽपि तथा पसङ्गोऽन्यथा स्यादिति तन्निवारणतात्पथकमिदं वचनम् । 
एवं च दुष्टः सभावितदोष एवेत्येवं व्याख्येयमिति बाध्यम् ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

अत षएवाभ्रे पुनः पाग्बदेव सविशेषमुक्तमित्याह -- विञ्चेति । साध- 
कस्य॒ संदेहाभावात् यथाश्रुताथोनुपपत्तेः प्रपन्नस्थरे दोषाभावस्य प्रपन्नं साध 
यज्नथमिस्यनेन वक्ष्यमाणत्वात् तत्तासयाथमाह --अधमर्णेति | स्वतन्त्र ह्यस्य 
ग्याख्या-साधनेति । र्ख्यादिलथैः । उपायमाह--आसेधादीति । अभतिषन्नादौ 
[1 

१ क. ख. दुङ्ञेयतवा । २ क.च. ङ. निःपतेतु 1 ३ थ. ° तमप्र "| 



२८४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः |न्यवहाराध्याये साधारणा- 

धादिना स हीनो दण्डश्च मवति | यश्च॑ स्वयं संप्रतिपन्नं साधनेन वा साधितं 

याच्यमानो निष्पतेसटयित ; यश्वाभियुक्तो राज्ञा चाहतः सदसि न किच्चिद्रदति; 

सोऽपि हीनो दण्ड्यश्च स्मृत इति संबध्यते | “* अभियोगेऽथ सक्षये वा दुष्टः स 

परिकी्तितः।'” इति प्रस्ततव्वाद्धीनपरिज्ञानमात्रमेव माभूदिति दण्ब्यग्रहणम् । दण्ड्य- 

5 स्यापि “ शास्योऽप्यर्थान्न हीयते ?› इत्यथादहीनत्वदशेनादत्र तन्मामूदिति हीन- 

ग्रहणम् ॥ १६ ॥ 

अभ यत्र द्वावपि युगपद्धमौधिर्करण प्राप्तौ भाषावादिनौ, तदयथा--कथिखतिग्रहेण क्षे 

कब्भ्वा क्चिकाटमुपभुज्य काथेवशा्सकुटम्बो देशान्तरं गतः; अन्योऽपि तदेव कषेत्रं प्रति्र- 

हेण रन्ध्वा कबचितकाटुपथुज्य देशान्तर गतः; ततो द्वावपि युगपदागत्य मदीयमिदं क्षत्रं म- 

दीयमिदं क्षेत्रमिति परस्परं विवदमानौ धमीधिकशणं प्राप्तौ - तत्र कस्य क्रियेत्याकोक्षित जह--- 

साश्चिषूभयतः सत्यु साक्षिणः पूवेवादिनः । 
यथैव राजादूतो निष्पतेत्, यो वा राजन्तिकं गतः संभावितप्रतिभावानपि न 

किंचिद्रदेत्› स यथा पराजितो दण्ड्यश्च स्यात् । एवं योऽपि प्रलयर्थिसंदिग्धं न्यायेन निश्चय- 

मङ्स्वैव हठात् खतन्त्रः साधयेव् सोऽपि पराजितो दण्डयश्रेल्भिप्रायः ॥ १६ ॥ 

एवं तावत् । तस्साक्चिणः स्युः; तच्र तदधीनैव निर्णींतिः, तद्भावे विपयैयो वा । 

सुबोधिनी 

कैश्चिदुतरवशषादेव पूर्वैवादिन उततरवादिनश्च साक्षिणः प्रष्टव्या इत्यन्यथा व्याख्यां 

बाठभद्री 

होषाभावादाह-- प्रतीति । अथेभिति शेष उभयत्र । अभियोगं विना आ्धानासम्भवादाह- 

अभियुक्त इति। अन्यत्र दोषाभावादाह-सदसीति। उयैपादस्य सवत्र सम्बन्ध इत्याह सोऽ- 

प्पीटयादि सम्बध्यते इत्यन्तेन आये स्मरत इत्यस्यानक्तिस्तु निष्फर्स्वसूचनाय-तं विनाऽपि नि- 

वाहात्। एते त्रयो न केवरं दुष्टाः+अपि त॒ प्रकृताथौदपि दीना दण्ड्वाश्चेति समुदायाथः।इदमेव 

विददयति-अभीति हीनेति, दु इस्यथेः। सम्भवव्येकरूप्येवेरूप्यस्यान्याय्यत्वात् 
तदुत्तर- 

मस्य कथनेन दुषटस्यापि अनुषङ्गात्तस्यापि सखुचयो बोध्यः ॥ १६ ॥ 

उत्तरसंगतिव्यवहितेन कथयन् तदवतरणमाह-अथेति | हितीयप्रस्य्थीति अमनिरासा- 

याह- भाषति, तयोयगपस्संभवसुपपादयति तद्ययेत्यादि पाप्तावियन्तेन,--टेरान्तरमिति। 

कायवरात् सकुटुब इत्यादिःः- युगपदिति) देववश्यात्^-धरमोति, घमस्थानमिल्यथेः तत्र- 

एक. यः स्वयं । २ क. अततवात्। २ च. जत्र यदि द्वावपि । ४ ख. धिकारिणं । 

५ त. ‹ ख्यातं नि ̀ } ६ ‹ सोऽपीति" च पाट; । 
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पूवैपक्षेऽधरीमूते भवन्त्यत्तरवादिनः ॥ १७ ॥ 
उभयतः उभयोरपि वादिनोः साक्षिषु संमवल्सु साक्षिणः पूव॑वादिनः प्वे- 

स्मिन्काठे मया प्रतिगृहीतंमुपसुक्तं चेति यो वदत्यसौ पूवैवादी---न पुनय पूर्वं निवे- 

दयति तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः | यदा त्न्य एवं वदति सत्यमनेन प्रवं प्रतिगृहीत- 

मुपसुक्तं च, किं तु रक्ञेदमेव क्षतरमस्मादेव क्रयेण रुन्ध्वा मह्यं दत्तं अनेनं वा प्रति- 

ग्रहेण छन्ध्वा मह्यं दत्तमिति तत्र पृरवंपक्षोऽसाध्यतयाऽघरीभूतस्त स्मन् प्रवेपक्षेऽधर्सभूते 

४८ भवन्त्युत्तरवादिनिः' उत्तरकारं प्रतिगृदीतसुपसुक्तं॑चेति वादिनः साक्षिणः 

प्र्न्या भवन्ति । इदमेव व्याख्यानं युक्ततरम् । मिथ्योत्तरे पूवेवादिनः साक्षिणो 

मवन्ति । प्राड्न्यायकारणोक्तौ प्रवेपक्षेऽधरीमूते उत्तसवादिनः साक्षिणो भवन्तीति 
व्याख्यानं न युक्तम् । अस्यार्थस्य ८ ततोऽथ ठेखये्सयः प्रतिज्ञाताथसाधनम् |” 

इत्यननेक्तेत्वासुनरक्तिप्रसङ्कात् । प्रवैव्याख्यानमेव स्पष्टीकृतं नारदेन“ मिथ्याक्रिया 
[नक 

देशान्तरगमनादिभिर्ञिधत्र तर्हि योरपि साश्षिणोरटिङ्गानि देशान्तरगमनादीनि लिङ्गानि 

तम् । तच्विराकतैर्मैनुभाषते । मिथ्योत्तरे पूववादिन इति । प्रतिज्ञाताथेसाधनमिलयने- 
नेक्ततवारिति । अथ्यैत इति अर्थी साध्यवान् । एवं च मिथ्योचरे पूवैवादी साध्यवान् । 

बारमट्री 
तयोभेध्ये, छरैयासाधनम्। षष्ठयन्तात् सावैविभक्तेकस्तसिरिव्याह-उ भयोरिति) सत्सु इत्यस्य 

ग्याख्या सम्भवत्सिवति। सामानाधिकरण्यभ्रमनिरासाय प्र्तीकपूवेकं पू्ववादिन इत्यस्याथान्त- 
र निराकुवैन् व्याच््े-साक्षिण इति। न पुनरिति) तावताऽपि निणयासम्भवादिति भावः, यो- 

म्यं शेषमाह-- प्रष्टव्या इति | उत्तराधमाह-- यदा विति । अन्यः उक्तपूवयैवादिभिन्नः 

अनेन बाद्यणन ;--असाध्येति | अनेनोत्तरेणाङ्गीकृत्य निराकृतस्वादिति मावः, अनुषङ्गादि- 

नाह-- साक्षीति | व्याख्यानन्तरं खण्डय तसुक्कषेयति-- इदमेवेति | यत्र द्वावपि मषा- 

वादिनौ तद्विषयतया स्वय॑छृतमिव्यथैः । यत्त॒ उत्तरवश्चदेवाथिभरत्यथिमेदेन कमेण पूवैवा- 
दिन उन्तरवादिनश्च साक्षिणः प्रष्टम्या इयस्याथं इति कश्चित् ; तत्खण्डयति-मिथ्योत्तरे इति। 

मिथ्याक्रियपूवैवादे इति प्रागुक्तत्वात्- कारणोक्तो विति । तत्राथौदेव पूवैपक्षनिरासः 

सपत्र इत्याह पूर्वेति प्रतिज्ञातां इति । अध्यैत इत्यथः साध्ये, स यस्यास्तीति अथी; 

१ ङ गहीतं भुक्तं । २ क. च-ज. ग० अन्येन । ३ क. व्याख्यानमयुक्तम् । ४--- व्य ° ७. | 

५ ख. नेवोक्तावात् । ६ ङ. प्रसङ्गाच्च । ७ त. माह” । ८ त. ‹ ततरे ॥ ९ त. “ ज्ञतिति।' 



२८६ याज्ञवत्क्यस्मरतिः  [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

परभैवादे कारणे प्रतिवादिनि । प्ाङ्न्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्रं 
क्रिया भवेत्॥ १ इधुक्त्वा 

“ द्रयोधिवदतोरथ दयोः सतु च साकषष्  ्रवैपक्षो मबेयस्य मवेयुस्तस्य स
ाक्षिणः" 

9 क 

इति वदता । एतस्य च पूरवैन्यवहारविकक्षणव्वद्धेदेनोपन्यासः ॥ १७ ॥ 

--~---------*--- ~~~ 
-~----------~-~---------------- ~ 

~~ [1 

क्र पुनर्विषये साक्षिसंभवः?--यन्रोत्तरवादी प्रव्यवस्कन्दनेन व्यवहारमाक्षिपति, 

यथा--केनाप्युक्ते 'ममानेनासुष्मिन् कारे देशे चेवं दरव्यं गृहीतम" इतिः अथापरो वदति 

(सत्यं येवम् ; अहं पुनस्तस्मिन् कारे निर्दिष्टेशादेशान्तरस्थमात्मानं साक्षिभिस्साधयामि ` 

इति ; तत्न द्वयोः साक्ष्यभ्युपगमे पूव॑वादिन एव साक्षिणः स्युः --तस्प्राधान्याद्वयवहारप्रवृत्तेः। 

यन्न सवभ्रमाणीकृतः पृतैपक्च; तच्नोत्तरवादिन एव साक्षिणः स्युः; यथा-- (सत्यं यथेवायमाह ; 

तत्त॒ मयाऽब्य ्रतिनियौति ; तदेवं च साक्षिभिः साधयामि › ईति ॥ १५ ॥ 

यदा तु पत्यवस्कन्दनमनेन मारण पुन; पूवैवाचधरीकुयौत् › तदा कथम् ‹ मेवम्; 

एवमोत्तराधर्यकरणे सल्यवस्येव स्यात् । का तर्हिं गति; अभ्यधिकपणोपन्यासेन यीद परं 

जानन 

सुबोधिनी 

कारणग्राङ्न्याययोस्तु उद्चरवायेव साध्यवान् 1 यस्य साध्यवत्ता तस्यैव साधनोपन्यास 

इस्यभिप्रायत उक्तत्वादित्यथेः ॥ १७ ॥ 

बारभद्री 

साध्यवान् । एवं च मिथ्योत्तरे पूवैवादी साध्यवान् › कारणप्राङ्न्याययोस्तु उत्तरवायेव साध्य- 

वान् , इति यस साध्यवत्ता तस्यैव साधनोपन्यास इत्यभिग्रायकाथस्य प्राक् तञोवोक्त्वादि- 

तिभावः। अन्न विरोधं सूचयन् ऋरष्यन्तरसंवादोऽपि पूवैन्याख्याने इत्याह -पूर्वीति ] एेवन 

द्ितीयग्यवच्छेदः । कृतं कृतं च, मिथ्या भिथ्योत्तरम् । - प्राङ्न्यायेति--वेन्यायकारण 

निश्चये स्वियथैः । जयपच्रं, तद्दश, तथा च प्रातिवादिन्येव क्रियेति भावः । छुद्धप्राङ्न्या- 

यविषयमिदमिति स्पष्टमेव । अर्थ एकाथ्विंषये । प्वैपक्ष इति- पत्र कारे प्रतिगहीत- 

सुपभक्तं चेतीत्यथैः। उक्तपृवैपक्षो निरस्तो येन भवेदिति तदप्यथः, अत एव न न्यूनता प्रकते. 
कवाक्यता च अन्न अर्थं चिवदतोरियनेन स्पष्टमेवेदमुक्तम् । साधकान्तरमप्युक्तार्थे ध्वनयन्नत 

एवाह--एतस्य चेति पर्वोति | प्रागुक्तार्थप्रयर्थिविषयेकेलयथेः । सर्वेति पाठे भागुक्तसर्चै- 

स्थैः ॥ १७ ॥ 
नान 

| 

१क.ख.ग. ऊ. षव, छ. हा. सतेव्यवहार । २ क. छ. व्यवहारलक्षणत्वात् । 
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अपि च-- 

सपणशेहिवाद्ः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत् । 

दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ १८ ॥ 

य॒दि विवादो ग्यवहारः सपणः--पणनं पणस्तेन सह वतंतदति सपणः-- 

स्यात्तदा तत्र तस्मिन् सपणे व्यवहारे दीने पराजेतं पूर्वोक्तं दण्डं स्वकृतं च पणं 
राज्ञे अथिने च विवादास्पदीमूतं घनं दापयेद्राजा । यत्र पुनरेकः कोपवेरावराय- 

दहमत्र पराजितो भवामि तदा पणरातं दास्यामीति प्रतिजानीते, अन्यस्तु न किचि- 

तप्रतिजानीते, तत्रापि व्यवहारः प्रवतेते । तस्मिश्च प्रवृत्ते पणप्रतिज्ञावदी यदि हीयते 

तदा स एव सपणे दण्डं दीप्य: । अन्यस्तु पराजितो दण्डं दाप्यः न पणम् । 

व्यवहार पराघ्रत्तिः ; अन्यथाऽनवस्थेव स्यात् । अतश्च सपणश्चेदियादि || १८ ॥ 

द्ष्डस्वपणो राज्ञे देयौ । स्ववतः पणः स्वपणः धनिनां व्यवहारं स्वपरावत॑यितुं 
१ 

नारुभट्री 

म्यवहारविशेषं मूरकदाह--अपि चेति } चेदथमाह--यदीति । विवादो न प्रासिद्ध 
इत्याह--व्यवति | पारिभाषिकपणग्रहणे न्यूनतापत्तराह पणनमिति-व्यवहाराणामि- 

यथः । स्वेक्तिसत्यतासूचनाय यथासम्भवं दव्य दानाङ्गीकरणामेति यावत् । तत्रेखस्य 
व्याख्या - तस्मिन्निति | वश्ष्यमाणाविशेषविषयित्वादाह पूर्वोक्तमिति । प्रकृताथसममिति 

निहवे भाविते इदयत्रोक्तमियथेः। स्वपणमिस्यस्य अथः, सक्तं पणमिति । अत एव योग्य 
तया शेषमाह-राज्ञे इति | प्राड्वाकादिरिति शेषः। न्यूनाधिकत्वनिरासायाह विवेति | 

राजते इत्युपलक्षणमन्यस्यापि । इदमुभयकृतसपणविषयकमेवेति भ्रमो न कार्यः । तत्रैव गम- 
काभावात्। किन्स्वन्यतरङृतो विषमश्चोभयकरतस्तद्रेषयकमपीति। अनेनस्वपद्घटितेन सूचित. 

मेव विशेषमाह-- यत्र पुनरित्यादि दाप्य इत्यन्तेन । एुनस्स्वथं । तत्रापीति-निमित्तसस्वा- 

दभत्रत्तो मानाभावाच्चेति भावः। दण्ड दण्डमेव, अत एवाह-न पणमिति। स्वपणस्येवाभा- 

१ कृ, सपणं 1 २ छ. प्राप्यः । 



२८८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

८‹ स्वपणं च † इति विरोषोपादानात् यत्र वेकः शतम् , अन्यस्तु पञ्चारातं प्रति- 

जानीते, तत्रापि पराजये सखङृतमेव पणं दाप्यौ । ̂“ सपणश्चेद्विवादः स्यात्” इति- 

वदता पणरहितोऽपि विवादो दश्चैतः ॥ १८ ॥ 

कि च-- 

5 छं निरस्य भूतेन व्यवहारान्रयेन्ुपः । 

मूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहरतः ॥ १९ ॥ 

छं प्रमादाभिहितं निरस्य परित्यज्य भृतेन वस्तुतक्छानुसौरेण व्यवहारान- 

येदन्तं दपः । यस्माद्ूतमपि वस्तुतत्वमपि अनुपन्यस्तमनभिहितं हीयते हानिसुप- 

गच्छति व्ववहारतो व्यवहारेण साक्ष्यादिमिः तस्माद्ूतानुसरणं कतेव्यं यथाऽधिप्रत्य- 
१५५०५००० 

पणः कुत इत्यथः । धनं तु धनिन एव रात्ता दापयेत् च । शब्दो दण्डादिसमुचयार्थः॥१८॥ 

एवं तावत् साक्षिसङ्करे नियम उक्तः । रुरारस्वेदादिलिङ्गसङ्करे कथम् तत्राप्यनु- 

मान मूरुषवात् १ ङेङ्िकादिस्ष्तीनां सम्यगनुमान निरूएणाधीन एव भ्यवहारनिणैयः । 

स्वधा त॒ छर निरस्येयादि ॥ १९ ॥ 

सुबोधिनी 

यस्मात् भूतमपीत्यादि (ना £ । शूतमयि वस्तृतत्वमपि साक्ष्यादिभिरनुपन्यस्तं सत् 

वारुभद्री 
वादिति भावः तदाह- स्वपणं चेतीति परति } अन्यतरस्येति भावः, एवेनान्यङ्ृतम्यव- 

च्छेदः, दण्डस्तु वर्तत एवेति भावः। चेस्स्यादिति सूचितं विशेषान्तरमाहद-सपण इति| १८॥ 
[न क (५ व्यवहारे विषयान्तरमाह मूलकृत्--र्वि चेति| नयेदिति अन्तमिति शेषः। क्राचित्तथापाठ 

एत्र तस्यावश्यकस्वमुत्तरार्धेन हेतुपरेण सशेषपूरणन प्रतिपादयति-- यस्मादिति । अनभिहि- 

तमिति अर्थप्रलय्िभ्यामिति शेषः। हीयमाणपापयोगाच्चेति, करणतृतीयान्ताच्ां ¶रत्याह- 

व्यवहारेणेति । अन्न साधनं पूरयति- साक्ष्यादिभिरिति | तथा च ाक्ष्यादिभिः क्रियमाणे 
न भ्यवरहारेण तद्धीयत इत्यथेः। एतेन व्यवेत्यस्याथः साक्ष्यादिति भूतमपि वस्तुतत्वमपि 

साक्ष्यादिभिरनुपन्यस्तं सत् व्यवहारतो हीयत इत्यन्वय इति च व्यास्यानमपास्तम् ,-- 

भ्रममूरकत्वात् । साकाङ्कत्वादाह-- तस्मादिति | अस्य तात्पयाथंमाह--यथेति । तत्फर- 
नन् 

१ ख ग दीरात इति । २ ठुसमणेन इति क्वाचत् च. छ. निरपेशेणव । 



साधारणन्य ० मा० प्र०] सस्तव्याख्यमेताक्षरा सविश्वखूपन्यास्या च २८९ 

थिनौ सत्यमेवे वदतस्तथा ससभ्येन समापतिना यतितव्यं सामादिभिरूपायैः । तथा 
सति साक्ष्यादिनैसेपेक्येणेव निणैयो भवति । अथ सर्वथाऽपि भूतानुसरणं न शक्यते 
कर्तु, तथा सति साक्ष्यादिभिर्निणयः कायै इत्यनुकसपः ; यंथोक्तम्--^“ भूतच्छ- 

ठानुसारिवाद्विगतिः समुदाहृतः । भूतं तत््रा्थयुक्तं यसमादाभिहितं टम् ॥ इति । 
तत्र भूतानुसारी ग्यवहारो मुख्यः, छटानुसारी चनुकद्पः । साक्षिरेख्यादिभिन्येवहा- 
रनिणेये कदाचिद्रस्वनुसरणं मवति, कदाचिन मवति, साक्ष्यादीनां व्यभिचारस्यापि 
सभवात् ॥ १९ ॥ 

पि 

व्यवहारो हि नासाचतप्रभवो व्याजेकनिबन्धनः । तथा चोक्तं नारदेन--““ धर्मक 

तानाः पुरुषा; यदाऽऽखन् सत्यवादिनः । तदा न व्ययहारोऽभूत् न देषो नपि मत्सरः ॥ 

नष्टे धमे मनुष्येषु व्यवहारः प्रकीर्तितः । दष्टा च व्यवहाराणां राजा दण्डधरः कर्तः ॥" 

(मा० १--र) दईीत ॥ अधमैप्राधान्यं व्यवहरेष्वित्यथैः । यतश्चेतदेवम् अतश्च“ भूत 
मप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ।** व्यवहारमार्गेणान्यथाक्रियते । तथा चोक्तम्-““चो- 

रश्चोरतांप्ाक्षो माण्डव्यो (?) ग्यवहारतः } *› इति । अतश्च प्रयतो निराकृतश्च वादी सलैक- 
प्रवणो राजा व्यवहारेषु कृती स्यादित्यथ; ॥ १९ ॥ 

सुबोधिनी 

म्यवहारतो दीयत इत्यन्वयः । द्विगतिरिति-- दहि्रकार इत्यथः ॥ १९ ॥ 

बारभदट्री 

माद-तयेति। निणैय इति यथाथनिर्णय दत्यथैः। अनेन सूचितं पश्षान्तरमाह-अथेति। पूर्वो 

कतस्य मुख्यत्वादाह -दत्यनुकटप इति। स्पष्टमस्येतोऽग्रतीतेऽच मानं नारदमाह-यथोक्तमिति। 

भूतेति --भूतच्छ्छेरनुखरतीति तच्छीरस्तस्वादित्यथः । द्विगतिरिति--दिभ्रकार इत्यथः । 

संयुक्त-प्रतियुक्त यस्येति पाडान्तरम्। जन्रानुक्तं प्रागुक्तस्यानुरोधेनाह-- तत्रेति । नन्वस्यापि 

सुर्य्वं कृतो नात आह--साक्षीति 1 ग्यभीति । अयथाथवादिस्वस्यापीत्यथेः।। १९ ॥ 

यिना नभा 

१ क. मरपक्षमेव | २ क. तथोक्तम् । ३ ग. ङ. सयुदता । ४ ‹ स्मृतः ` इति पाठान्तरम् । 

30 



२९० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ग्यवहाराध्याये सधारणा- 

«‹ भूतमप्यद पन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ।"” इत्यत्रोदाहरणमाह-- 
सिखितं #१ कमेकदे | (न 

निहते खिखितं नेकमेकदेरविभावितः । 
(५७ व 3) निवेदित क 

दाप्यः सवै चपेणाथं न ग्राह्यस्त्निवेदितः ॥ २० ॥ 
द) = + ¢ (८. .(~ [3 त्य [9 ^ ¢ 

नैकमनेकं सुवणरजतवख्रादि छिखतमभियुक्तमा्थना प्रत्यथौ यदि सवमेव 

निहते अपजानीते तदाअथैनेकदेशे हिरण्ये सक्ष्यादिभिः प्रत्यर्थ भावितोऽङ्गीकारितः 

सर्वं रजतायर्थ प्रवछ्खितं दाप्योऽर्थने पेण | ^ न ग्रह्यस्वानिषेदितः'' पूवे भाषा- 

काठे अनिवेदितः पश्वाद्थिना ‹ पू मया विस्मृतः ' इति निवे्यमानो न ग्राह्यो 

यदि तु अनेकन्रा्थेऽभियुक्तः सर्वमादौ ने्युक्तं किंचित्कथव्िदभ्युपगच्छेत् । अत्र 

तन्मात्रमेव किमसौ दाप्यः ? नेद्युच्यते- -निहते टिखितमिदयादि ॥ २० ॥ 

सुबोधिनी 
= रिचतं | > नत (^ अ [क ८“निहृते छिखितं नैकम्» इति। अस्मिन् वचनेपादत्रैयेणषाऽथैः प्रतीयते --परतिज्ञाकरे 

वादिनाऽभिहितस्य सकलस्यार्थस्य प्रतिवादिना निहवे कृते यदि वादी पूर्वोक्ता्थे एकदेश 

मपि साधयति, तदा प्रतिवादी सकर पूर्वोक्तां दाप्य इति । चतुथपादे त्वयमर्थः प्रतीय- 

ते--परतिज्लाकारेऽनभिधाय पश्चात् कमप्यथमधिकं निवेद्य मानो (?) वादी नादर्वम्य इति । 
एवममदाद्रयेन प्रतिज्ञाकारेऽभिहित एवार्थो व्यवहारतः प्राप्यत इत्यन्वयः, अनभिहितो न 

प्राप्यत इति व्यतिरेकश्च द्दितः । यतोऽन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां “° भूतसप्यनुपन्यस्तं हीयते”? 

बाख्मद्री 
क, 

पादत्रयस्यक्त सके षमथेमाह-नेकामिति] नशब्देन समासः) अत एवाऽऽह-अनेकमिति। 

किखितमित्यस्य व्याख्या-अर्भीतिं, म्रतिज्ञाकारेऽथिनाभियोग्वेनाभिहितमिव्यथः निद्धते द्- 
सयत्र कमैस्वे नान्वयोऽस्य, अग्रे सवैपदोक्तेः। सामन्यनोक्त श्रस्वारस्यादाह-सवेमेवेति। एकदेशे 

वेति ““सुष्सुपा ' इति सप्तमीसमास इत्याह-एकदेरो इति। पूवौक्ताथंकदेश दिरण्याविषयेत्यथैः। 
सुवणस्या्गीकृतव्वादाह-रजतायर्थमिति अनत्तिपरयाहसंगा- पूर्वेति | तुर्यपादारथं सप्रती- 
कमाह-- न ग्राह्य इति । निष्टारुन्धपूर्वभिलयस्या्थो भाषेति तत् श्रवणस्य दुष्परि 
शा 

+ 1 १ 

१ ख. देशे विभावितः! २ क. अर्थितो वरपेण।२त. तमिति। त. सर्व। ५ निवे- 
दयमानः इति स्यात् । 



साधोरणन्य ° भा० प्र०] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च २९.१ 

नादतंव्यो खपेण । एतच्च न केवर बाचनिकमेकदेडो प्रय्थिनो मिथ्यावादितवनिश्वया- 
देकदेशान्तरेऽपि मेथ्यावादित्वसंभवात् , अधैनश्वैकदेरो सल्यवादित्वनिश्वयदिकदेशा- 
न्तरेऽपि सलवा देत्वसंभवात् । एवं तकापरनामसंभावनाप्रययानगृहीतादस्मादेव 
योगीश्वरवचनात्सवं दापनीयं पेणेति निर्णयः । एवं च तर्ववाक्यान्चुसरिण निर्ण- 
ये क्रियमाणे वस्तुनोऽन्यथात्वेऽपि व्यवहारदर्दिनां न दोषः } तथा च गौतमः-- 
“° न्यायाधिगमे तकोऽभ्युपायः |” ¢‹ तेनाभ्यूह्य यथास्थानं गमयेत् ” इत्यन ¢ त- 

जनेकाथमरखापकत्वेन छिखितः रा्ञे कथितः यदि निहते पुनर्चेकदैशे स दाप्यते । 

सुबोधिनी 

इत्येतत् च्दीछृतम्; अतस्तदु दाहरणमित्यथः । तकौीपरनामेति- तकक्लानस्य सन्क्ान्तरं- 
¢ 

सम्भावनान्ञानमित्ति। तञ्ज्ञानसहङृतात् “* निदह्ववे छिखितम् 2 इत्यस्माद्योगीश्वरवचनादित्य- 
९ क थः । न्यायाधिगमे तकृ इति । अस्याः । न्यायन्ञाने तकं उपायः! तेन रकेण न्यायम- 

भयूड्य यस्मिन् विषये न्यायो योजनीयस्तस्थानं गमयेत् । अथवा यथास्थानं न्युनातिरेक- 

बारभदट्री 

हरस्वादाह-नादेति । एवमंशद्रयेन प्रतिक्लाकारेऽभिहित एवार्थो व्यवहारतः प्राप्य हदय 

न्वयो नाभिहितोन प्राप्य इति व्यतिरेकश्च दितो यतो इतीयन्वयव्यतिरेकाभ्यां अूत- 
मप्यनुपन्यस्तं हीयते इयेतत् ददीङृतमिति तदु दाहरणत्वमस्येयथैः । षिशेषमाह-एतचेति | 

किं त॒ युक्तिसिद्धमपीत्यथैः पयैवसितमाह - एवमिति , उक्तप्रकरेणेष्यथः । तकपरोति- 
प्रययो ज्ञानं तकं्ञानस्य नामान्तरं सम्भावनाज्ञानामिति। एवं च तकोपरनामको यः: सम्भा- 
वनाप्रत्ययस्तत् । सहङृतात् निहते इति योगीश्वरवचनादि्यथैः ! एतढुक्तिफल्माह-- 

एवं चेति } अस्य तदनुगृहीतत्वे, चे्यथः तकति तयोरत्र मानमाह--तथा चेति। उपसंहरती- 

स्यत्रान्वयः-- न्यायाघीति | न्यायज्ञाने तकं उपायः तकेण न्यायमभ्यृह्य निशित्य यस्मिन्- 

विषये न्यायो योजनीयः तस्स्थानं गमयेदित्यथैः } यद्वा यथास्थानं न्यूनातिरेकरहितं यथा 

९ क. न हृ्व्यो र्पेणार्थने । ङ. च. छ. ज. न दाप्यो रृपेण। ख, न दापयितग्यो। २ ङ. 
नुसरणेन । च. तकौनुसरणे वस्तुनो । क. तकोनुतरणे क्रियमाणे । ३.--११. २२, २४. । 
४ द्. तकोपायिन न्या । ५ अम्पूहयेति मातृकासु ठेखकस्य प्रमादो दीषस्यासाघु्वात् । अभ्युद्य इति 
तु साघु ^“ उपसगीद्भस्व ऊहतेः `° (७. ४. २३.) इति दस्वविधानात् 



२९२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्यये साधारणा- 

स्माद्राजाचायीवनिन्यौ ।' इत्युपसंहरति ¡ न चैकदेदामावितोऽनुपादेयवचनः प्रयर्थी- 
स्येतावदिह गम्यते--एकदेराविभावितो नृपेण सर्वे दाप्य इति वचनात् | यत्त॒ कादया- 

यनेनोक्तम्-“अनेकाथौमियोगेऽपि यावत्संसौँधयेद्धनी । साक्षिभेस्तावदेवासौ कभते 
साधितं घनम्॥” इति तत्पुत्रादिदेयपित्रार्गणविषयम्। तत्र हि बहूनथानमियुक्तः पुला- 

८ 

(भप 

दिन जानामीति प्रतिवदानिहववादी न मवतीयेकदेदाविमाषेतोऽपि न क्राचेदसयवा- 

दीति “निहते छिवितं नैकम्?” इति शाघ्नं तत्र न प्रवर्तते । निहवाभावादपेक्षित- 

ततोऽप्यसवौन् स दण्डकान् अर्थान् यदि तु न ख्खितः तदा एर्वभूतोऽप्यद्ण्ड्यः । यद्वा 
ता त नाता यतता ०००१०००० 

रहितं यथा तथा गमयेदिति । ननु भाषासमयेऽनिवे्य पश्चात् अभिधीयमानो (2?) वादी 
यथाऽनाद्रणीयः, एवमेकदेशविभावितः सन्नपि प्रत्यर्थ अनादरणीय एव भवतु । किमिति 

सवै दाप्य इ्यनेनाभिप्रायेणाश्ङ्कय स्यादेवं यदि वचनं नस्ति, अस्ति तु तदिलाह-- 

न चैक्देदाविभावितोऽनुपदेयवचन इव्यादिना । प्र॑तिवदनिहववादी न भवति--इति । 
ऋणस्यान्यकरतस्वेनाक्तानस्यापि तत्र॒ सस्भवाद्परापाभावादित्यभिप्रायः । अनेकाथी- 

भियोगेऽपीति काव्यायनवचचनमिति | सामान्यविषयं कात्यायन वचनं कतु विरोषशषसखस्य 

बारुभद्री 

तथा गमयेदित्यथैः ! एवंसति तकेैभेव सिद्धे मृखवचनवेयर््यं परिदतै शङ्कते -न चैकेति | 
यथा भाषासमयेऽनिवेद्य पश्चादाभेधयिमानोऽर्थो नादत॑न्यस्तथा एकदेङ्षविभावितः सन्नपि । 
प्रत्यर्थी नादतेव्य इति तावताऽपि न दाप्य इत्येव पादत्रयार्थोऽस्तु किमिति.सर्व दु॑प्य इत्यथ इ 

ति भावः । एकदेशोति-यच्र वचनं नास्ति तत्र तदृषटान्तमूकरतथेव तकैः स्यादत्र तु वचन- 

सस्वात्तथा तकौसम्भवेनेवमेव तक॑सम्भवेन तद्थैतया वचनं सफरूमिति भावः। एवं निधित 
प्रसक्तविरोधं परिदरति-यिति । योगेऽपीति | तेषां मध्ये इति शेषः; साक्षिभिरित्यस्य 

मध्यमणिन्यायेनान्वयः उपरक्षणं चेतदन्यस्यापि । एवेनाधिकांशबव्यवच्छेदः । असौ धनी-- 

पुत्रेति , तक्कृतेत्यथेः अत्र हेत॒माह तत्र हीति , न मवतीति । ऋणस्यान्यङृतत्वेन- 
ज्ञानस्यापि तत्न सम्मवेनापलापामावादिति भावः । इति हेतौ, क्वचित् क्वापि । अन्ञान 
संभवात् ) तदेवाऽऽह--निह्ववेति | कात्यायनवचनन्तु इदं कवसामान्यविषयसुक्तकात्यायन 
नि ाााातवाानाााताकात 

9.११. रर. | २च. भिधनिन।३ क. ख. साधयत् । ४ ख. पुत्रादणयिषरयम् । 
५ व्य १९.। ६ अभिद्धानः इति पाठो युक्तः । ७ त. प्रतिवदाननिति। ८ त. अनेकेति 
कात्यायनेति । 
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तकौभावाच “५ अनेकाथौभियोगेऽपि ' इति कात्यायनवचनं सामान्यविषयम् | षिरो- 

पडास््रस्य विषयं निहोत्तरं परिदृत्य अज्ञानोत्तरे प्रबतंते । ननु ^ ऋणादिषु विवादे 

सिरप्रयेषु निश्चितम् । ऊने वाऽम्यिके वाऽथ प्रोक्ते साध्यं न सिध्यति॥?' इति वदता 

कात्यायनेननिक्थाभियोगे साष्चिभिरेकदेरो माधितेऽधिके वा माविते साध्यं सवमेव न 

सिद्धय ती्युक्तम्] तथा सव्येकदेशे माविते अभावितैकदेरासिद्धिः कुतस्स्यात् £ उच्य- 

ते-छिखितसवीर्थसाघनतयोपन्यम्तैः साष्षिभिरेकदेरामिघनेऽधिकामिधाने वा कृ- 

जतारा माण मनन जण 

सुबोधिनी 

विषयं निहवोत्तरं परिहस्यान्ञानोचरे प्रवर्तत इत्यन्वयः । निह्छवो ज्ञास्वाऽपरापः ; अज्ञान 
अ न > 

ज्ञानाभावः । स्थिरप्रयिषिति रिङ्गदश्नमनत्रिणाद्डदेतुना खीसङ्गहणादिरूपस्थ साध्यस्य 

सिद्धि्भवतीति ताद्शानामस्थिरस्वम् । ऋणादानादिरूपस्य तु साध्यस्य दढसाधनेनेव 
(^ 

विद्धः स्थिरप्रायत्वमिव्यथैः । उच्यंते -छिखितसवांथंसाघधनतयेति | अयमभिप्रायः-- 

सुव रजतं वख्राणि चानेन गृहीतमित्यभियोगे न मया गृहीताभिति तिहवे छते तत्रोक्त- 

सकल्वस्तुग्रहणे साधनत्वेन कथितः साश्चिभिः सुवणोदिष्वन्यतमस्य ग्रहणे वा, सुवण 

बारुभट्री 

वचनन्तु विरोषसासखस्य निहते इत्यस्य विषयम्। निह्ववोत्तरं कतास्वाऽपरपो निह्ववस्तद्रपसु- 

तरं परिहृत्य परित्यज्य अक्तानोत्तरे ज्ानाभावेनोत्तरे, न प्रवतत इत्यथैः । तथा च सामा- 

न्यविकषस्चाखयोरनयोरत्सगापवाद वद्ग्यवस्थेति भावः। विरोधान्तरं परिहरति- नन्विति, 

अरणददिषु ऋणादानादिषु,- स्थिरेति | सिङ्गदशेनमात्रेण चडहेतुनाऽपि स्रीसंग्रहणादिरूप- 

साध्यस्य सिद्धिमवतीति ताद्डानामस्थिरस्वमर् । ऋणादानादिरूपसाध्यस्य त हृढसाधनेनैव 

सिदधेस्तेषां स्थिरप्रायस्वमित्यथः । तथा चेदशास्थिरभरायत्वं नाकाश्ादिवदिति मावः; निधित- 

मिति क्रियाविङेषणं योगे सतीति शेषः, । साक्षीति ] इति तेषां मध्य इत्यादिः एकेति 

ऊने इत्यथैः | अधिके इति-- परोक्त इत्यस्य उक्तसवापेश्च इ्यादिः, सामान्योक्त्या साध्य- 

मिव्यस्य साध्यत्वेनावच्छिन्नमिव्यथैः । तत्फरितमाह-सवमेवेति । तथा सति--सवे- 

साध्यासिद्धत्वे सति सिद्धिः गूरताखयंविषयभूता । एकोति-- एकदेशान्तरेत्यथैः । 

सिखितति } सुव्णादिन्नयं गृहातमिलयमियोगे छते न मया गहीतमिध्यैतदिति निह्वे कृते 

१ क. चाभ्यधि ! ख. ग. वाऽप्यधि । २ त. उच्यत इति। 



२९४ या्ञवस्क्यस्मृतिः [उ्यवहाराध्याये साधारणा- 

त्नमेव साध्यं न सिद्धवतीति तस्यार्थः } तत्रापि निश्चितं न सिद्धयतीति वचनादूे- 

वत्संदराय एवेति प्रमाणान्तरस्यावसरोऽस्येव--““छटं निरस्यः? इति नियमात् । 

साहसादौ त॒ सकठ्साध्यसाघनतयोदिषटैः साक्षिभिरेकदेशेऽपि साधिते ब््लसाध्य- 

पिद्धिर्भबत्येव, तावतैव साहसादेः सिद्धलात्काव्यायनवचनाच--“* साध्याथीशेऽपि ग- 
दिते साक्षिभिः सकं भवेत्| घ्ीसंगे साहसे चौय यत्साध्यं परिकीर्तितम् इति ।॥२०॥ 

न ्राह्यस्स्वनिवेदित इत्यस्यान्या व्याख्या . . .धनिने राक्ता सवैमथ दाप्यः, न तु दण्ड्यस्तंद्- 

नभिग्रेतो ऽपीलयथः ॥ २० ॥ 
भ्ण 

रजतं वख्राणि धान्यं च गृहीतमिति पृवेनिरदिंष्टवस्तुभ्योऽधिकवस्तुम्रहणे वा निदिं सकल- 
मपि साध्यं न सिद्धयतीव्येतत्परं कात्यायन वचनम् । याज्ञवल्क्यवचनं तु सुवणं रजतं वसखा- 
णि च धारयतीत्याभेयुक्तः भत्यर्थी न धारयामीति यदि निदधे, तदा सुवणेग्रहणे साक्षिणः 

सन्तीस्युपन्यस्य तावन्मात्रे साक्षिभिः साधिते प्रस्यर्था पुवक्तं सवै दाप्य इत्येतत्परमित्येवं 

परस्पराविरोघ इति । काव्यायनवचनाचचेवयुक्तं तदेव वचनं दरौयति सँध्याथारोऽपीति । 

दसङ्गहादिके विवादपदे भ्रतिज्ञावादिना योऽथैः साध्यत्वेन कथितः, तत्न सैकर्साध्यसाध 
नत्वेनाभिहितेरपि साक्षिभिः साध्या्थस्यैकदेक्ेऽपि कथिते सकरं साध्यं संभवेत् 
सिद्धयेदिलयथेः ॥ २० ॥ 

बारुभद्री 

सखवैवस्तुग्रहणसाधनतया कथितः साक्षिभिः सुवणौद्यन्यतमग्रहणे सुवणादिधान्यं च 
गरहीतमिस्यधिकवस्तुम्रहणे वा निष्ट सवेमपि साध्यं न सिद्धयतीवयेतत् परं कालयायन- 
वचनम् । निद्ते इति वचनन्तु उक्तरील्याभियोगेऽनिह्वे च छते सुवणम्रहणे साक्षिणः सन्ती 
युक्ते तेस्तावन्मात्रेऽपि साक्षिभिः साधिते पत्यर्थी सर्वै दाप्यः । पूर्ोँक्तमिस्येतस्परमिति न 
विरोधो मिथ इति भावः । तस्य काल्यायनवचनसख } नन्वेयं तादृशे किं ग्यवहारो नेवात 
आह-- तत्रापीति । तहुक्तस्थटेऽधीव्यथेः-- नियमादिति । आरग्धस्यान्तगमनामिति न्या- 

येन प्रा्चस्य विधानेन नियामकत्वं तस्येति भावः। स्थिरप्रायेष्वत्यस्य प्रत्युदाहरणमाह-- 
खाहसादौ विति। उष्िः कथितः, उदि्टैरिति पाञान्तरम् । एवं साधिते चरष्यन्तरसंवाद्- 

मप्याह- कात्यायनति। तदेव वचनमाह-- साध्याथोरोऽपि इति । खीसंभरहादिके विचाद्- 

पदत्रये भाषावादिना यदनेका्थरूपं साध्यत्वेन कथितं तत्तत्र सकरुसाध्यसाधनतयाऽभि- 

हिते: साक्षिभिः साध्याथैस्येकदेशोऽपि साधिते सकं भवेत् सिथ्येत् इत्यथः ॥ २० ॥ 
[कावा 
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० नु निहते ठिखितं नैकम् * इतीयं स्मृतिस्तथा “अनेकाथाभियोगेऽपि * इतीयमपि 
स्मृतिरेव । तत्रानयौः स्म्रयोः परस्परतो ` विरोधे सतीतरेतरबाघनादग्रामाण्यं कस्मान्न 

भवति विषयव्यवस्था किमिल्याश्रीयत इत्यत आह-- 

स्मत्योर्धिरोधे न्यायस्तु बख्वान्ग्यवहारतः । 
यत्र स्पृत्योः परस्परतो विरोधस्तत्र विरोधपरिहदाराय बिषयव्यवस्थापनादाबु- 

त्सगौपवादादिलक्षणो न्यायो बल्वान्समथेः। स च न्यायः कुतः प्रयेतव्य इत्यत आह- 

८“व्यवहारत }'' इति } व्यवहारात् बद्धव्यवहारादन्वथन्यतिरेकटक्षणादवगम्यते । अतश्च 
प्रकृतोदाहरणेऽपि विषयम्यवस्थैव युक्ता । एवमन्यत्रापि विषयव्यवस्थाविकस्पादि 

यथासंमवं योज्यम् ॥ २० ॥ 

नन्वसौ तदनभिग्रेतव्वेऽप्यपराधित्वेदण्ड्व एव। एवमादीन्येव हि चृपस्यार्थोताततिस्था- 
कप षप न्धे, ॐ घ [ | 

नानि अन्यथा तु क्वचिदेव राज्ञो दण्ड्यः स्यात्। मेध स्मृतेविये त्यादि | २ १॥ 

सुबोधिनी 

उत्स गापवादाषेछक्षण इति । सामान्यस्य विश्चेषं बाधकमिव्येवं सामान्यापवाद- 

रक्षणो न्यायः । आदिशब्दात् साविषयनैर्वेषययोर्निर्विष्यं बरुवदिस्यादिकं गृह्यते - 
क (५ 

विर्कत्पादि यथासम्भवाभिति । गंदिशब्दात् प्रबलम्रमाणविरोधेऽथेवादत्वमाभित्य यथो- 

चितं न्यायानुसारेण योज्यमिलयभिधीयते ॥ २०८ ॥ 

बारुमद्री 

तथोक्तव्यवस्थानिन्यहेति सिद्धम् । वक्ष्यमाणश्छोकस्य तदक्षेपनिवारकत्वाभेति 
तमाकषिपति- नन्विति । तत्न तथा सति अप्रामाण्यं तदेव । एवं व्यवच्छेयमेवाऽऽह-- 

विषयेति। परस्परतः-परस्परं-परीति अविरोधे सम्भवति विरोधोऽन्याय इति भावः । आदि. 

ना विकत्प परिग्रहः अत एवाभिमादिना तुष्याथौऽस्त्विति न्यायस्य सविषयनिर्विषययोनिवि- 
षयं बर्वदित्यस्य च परिग्रहः। उत्सर्गेति-सामाम्यस्य विद्रोषाऽबाधक् इत्येव सामान्यापवाद- 

रक्षणो न्यायस्तन्त्रान्तरे प्रसिद्ध इत्यर्थः । पञ्चम्यन्तात् सावेविभक्तिकस्तसिरित्याह--व्यव्- 

हारादिति । भकृतव्यवहारभ्रमनिरासाय तवथैमाह-- बरद्धति। तस्स्वरूपमाह--अन्वयेति । 

एतो च साफद्यासाफटयाभ्यासुपपा्यौ समाधितातयाभंमाह -- अतश्चेति । एषेनाप्रामाण्य- 

व्यवच्छेदः नेदं प्रकृतमाच्रविषयम् ,जपि तु सावैत्रिकभित्याह-एवमिति | अविकल्पादीति | 
[1 ए 7 7 1 ता त 1 त 

१ ख. ङ. च. परस्परविरो। २ क. विकल्पादिच। ३ त. सरीति। ४त.रूपः | ५त. 

आदेः स । & त. ‹ विकल्पादि ` इति नास्ति 1 ७ त. अदेः प्र। 
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२९६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

एव सर्वत्र च प्रसंगेऽपवादमाह-- 

अथेराख्ात्त बख्वखमंशाख्रमिति स्थितिः ॥ २१॥ 

धर्मृराल्रानसरेणेव्यनेनैवोरनसायर्थशाखस्य निरस्तत्वात् धम॑साच्रान्तगंत- 

मेव राजनीतिरक्चणमर्थाल्रामिह विवक्षितम् । अथरालघमंरारस्मृत्योर्विरोधे 

अर्थराख्राद्धरमदाखं बलख्वदिति स्थितिः मर्यादा } यद्यपि समानकतृक- 
-------~ = ^~ न्त स ~ न न 

~ न 

यद्यथेराख्राऽनुसारिता स्यात् ततः स्यादप्येवं यदा तु धमेशाखमेव बरुवचद् विरु 

एवाथसञ्चयो ज्यायान् । तचे सति अत्राऽसत्येव वस्तुनि सत्यता प्रतिभाति । तत्राऽपि 

राज्ञो दोषभ्रसङ्गः यथा माण्डव्यवधादौ रूडेलया सम्यगपराधिनामेव दण्डविधानात् } तन्न 

सुबोधेनी 

नन्वेकविषयपराप्तयोर्विरुद्धा्थंयोर्हिं स्प्रत्योः परस्परविरोधः, न त॒ भिन्नविषय- 

योरविरुदधा्थयोचौ । सति तु विरोधे भ्रबरुदुबैरभावचिन्ता । एवच्च पूवमेव ध- 

मशाखानुसारेणेव व्यवहारदशनस्य विहितस्वादोश्नसादि नीतिश्ाखं न व्यवहा- 

रमुपस्पृशति । अत एकविषवस्वाभावादर्थज्ञाखधर्मशाख्रयोदृर विरोधः! तथा चानयोः ग्र 

बरदुबैरमावाचन्तेव न घटत द्यभिभ्रायेणाक्षिप्य+--सत्यमेवम् › नाघ्रोशनसाद्यथेशाखधमे- 

शाखयोः भ्रवरदुरबैरुभावचिन्ता, अपि तु धरमैशाखरान्तगंताथंशासखस्य धमेक्षाखस्य च म्रबर- 

ु्बरभावकथनमिति समाधत्त-धर्मराच्रालुसरेणत्यनेनेव इत्यादिना । एवं तर्हिं एवंविधा- 

धश्नाख्रघसदाखयोमन्वादिरूपैककरैनिष्पन्नस्वेन वचनस्वरूपगतविशेषाभावादनयोरपि न प्रब- 

दुबैलभावचिन्तावकाश इत्याक्षिपति यदपि समानकर्वकतयेति | न स्वरूपगतविश- 

बारभट्री 

आदिना प्रबरप्रमाणविरोधेऽथैवादस्वमाश्चित्य यथोचितन्यायानुसारेण योऽयमिति परि- 

गृह्यते ॥ २०८ ॥ 

धर्मदाघ्रेति]एकविषययोर्विरुदाथैयोधंमस्ख्त्योर्मथो विरोधो न तु भिन्नविषययोरविद्या (?) 

शयो वौ । सति च विरोधे श्रबरुदुबैरचिन्ता । एवं च पूर्वमेव धमै्ाखानुसरेणेव भ्यवहारददन 

स्य विष्ित्वादोकनसादिनीतिशासखस्य न व्यवहारविषये मरब्रत्तिरत एकविषयत्वाभावादथंशा- 

खधमेश्ाख्रयोः सुतरां विरोधाभावादनयोः ग्रबरुदु बैलभावचिन्तनमेव तावदयुक्तमिति रंका- 

दायः } नाच्ोरशनसाद्यथदासख्ध्म॑शाखयोस्तचिन्ताऽपि तु ध्ेश्ञाखान्तगतयोरेवानयोस्ताचन्ते 

ति एकविषयतया विरोधसम्भवात् तच्चिन्तनं युक्तमिस्युत्तराशयः । अथाथमाह--अ।ते | 

अत ए्वाऽह--स्मुयेरिति | स्थितिरि्यख व्याख्या--मयादेति । यथपीति--दद्शथ- 

१ क च. ज. वाशनसाद्यथों | २ ज. विवक्षिते । ययपि । 



साधारणव्य ० मा० प्र] ससव्यास्यामिताक्षरा सविश्वख्पन्या्या च २९७ 

तया अथदाख्रध्शाल्रयोः स्वरूपगतो विशेषो नास्ति, तथाऽपि प्रमेयस्य 

धर्मस्य प्राधान्यादरभस्य चापराधान्याद्धरमशाच्रं बर्वदित्यमिप्रायः । धमैस्य चं 

प्राधान्यं चाद्वादौ ददतम् ; तस्माद्ध्मञ्ाख्राथसाल्रयोविरोघे अथराच्रस्य बाध एव, 

च न्यायतोऽपराधापादनेऽपि परमाथतः तदभावादपराधीनेव न चान्ये व्यवहारनि्णितिहेतु 

अतस्संकय्मेतत् । नान्न सङ्कटम्--““ स्खतेर्विरोधे न्यायस्तु बर्वान्म्यवहारतः । "' 
अन्यथा व्यवहारपरघ्र्यभावप्रसङ्ग इत्यथः । अवस्तिन्यायविरोधे स्छतिरेव ज्यायसी, न 

तु म्यायव्यवहारतो हि न्यायप्रवत्तेः । विविधमवहणं (?) भ्यवहारः -व्याजभूयिष्ठ 

इयथः । न चासो श्ञाखविरोध्यप्यङ्गाकतेव्यः । यस्माद्थश्याखधर्मराखस्येव वरी- 

यस्त्वामिति स्थितिः, अन्यस्त्वपरमाथ इत्यथः । इयमेव च व्याख्या ज्याय 

यथावस्तुप्रमाणप्रवृत्तिः । न प्रमाणवृच्यनुरोधिना वस्तुनः स्थिते वस्तुनि तदनुसार. 

णा प्रमाणावगतिर्त्यिनवयम् । अन्ये स्वन्यथेमं शोकं वणेयन्ति । स्म्रतिद्रयविरोधे 

न्यायो बख्वान् । व्यवहारस्तु प्रवृच्यानुगुण्यात् यत्र॒ त्वर्थशाखधमंशासखरयोविंरोधं 

तत्र धर्मशास्त्र वरीयः । अथेश्चाखे व्यवहारभ्रकरणसुक्तम्--““नाततायिवधे दषो हन्तुभवति 

कश्चन।” इति। पुनर्धर्मशास्त्र प्रायश्चित्तप्रकरणे-- “कामतो ब्राह्मणवधे निष्करृतिने विधीयते।'" 

4 ५५०८०५५१. 

सुषोधिनी 

पात् प्रवरुदुबैरकुभावः, अपि तु धर्मशाखप्रमेयस्य षद्धिधस्यापि धममस्य सुख्यस्वेनाथेशाख- 

प्रमेयस्यौर्थस्य नतिरमुख्यत्वादुपसजंनस्वेन च प्रमेयगतविशेषसम्भवात् प्रवरूदुबेरुभावो धटत 

इति परिहरति--तथाऽपि प्रमेयस्येति। राघ्रादौ दाशैतमिति-आचाराध्यायस्यादाविदय- 

वाटभद्री 

शाखधभशाखयो्भन्वादिरूपेककतनिष्पन्नत्वे वचनसखरूपगतविदोषभावादनयोरपि न तच्चि. 
न्तनं युक्तमिति भावः । प्रमेयस्येति-- न तद्िशेषात्ताचेन्ताः अपि तु धमेश्ाखस्य प्रमेयस्य 

पड्धस्यापि धम्य सुख्यतया प्रधानत्वादथेशास्प्रमेयस्यायैस्य नीतिरक्षणस्यामुख्यतयो- 
पसर्जनत्वात् प्रमेयगतविकशेपसम्भवात्तचिन्तायुक्तैवेति भावः । देत्वसिद्धि परिहरति, - 
घर्मस्य चेति | शासखादौ आचाराध्यायस्यादौ । वचनाथसुपसंहरति- तस्मादिति । 

१ ख. चेति नासिि। २ त. स्यार्थस्य नान्तरीयस्वेनापु । 
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२९८ याज्ञवस्वस्यस्थतिः |व्यवहाराध्याये साधारणा- 

न विषयव्यवस्था, नापि विकल्पः } किमत्रोदाहरणम् ? नं तावत् “गुरं वा बा- 

लबरद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहश्चतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाऽविचारयन् ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रच्छनं वा प्रकाडं वा मन्युस्तं 
मन्युमृच्छति ॥ ” त्था --““ अततापिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम् । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन त्राहमहा भवेत् ॥ ईयायथरास्रम्, ^“ इयं 

वि्ुद्धिरदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विजम् । कामतो ब्राहमणवघे निष्छृतिन विधीयते ॥' 
इत्यादि धर्मशाख्रम् ; तयोविरोषे घमेराचं बख्वदिति युक्तम् । अनयोरेकविषयला- 

इति । तत्र ध्मेशाख्बरीयस्स्वादाततायि वधे दोषभ्रसङ्ग इति । तत्पुनः प्रकृतानुपयोगा- 
न्निष्प्रमाणकत्वान्नातीव सम्यक् ॥ २१ ॥ 

सुबोधिनी 

थैः । अन्यैरुक्तमुदाहरणमनूद्य दूषयति---न तावद् गुरं वेत्यादिना धम॑राच्ं बर्वादिति 
युक्ताभेत्यन्तेन | अत्र इति न तावचक्तम् › इति व्यवहितान्वयः । उक्तवचनानामनुदाहरणत्वे 

देतमाह--अनयोरेकविषयत्वासम्भवेनेति। “शुर वा बाखढृद्धौ वा"इत्यस्याथेवादस्वेन स्वा- 

नाङुभट्री 

उदाहरणाभावप्रयुक्तं तचचिन्तनवेफल्यं परिहत शङ्ते--केमत्रोदोति । अन्योक्छमुदाहरणमनुद्य 

खण्डयति,--न तावदियादियुक्तमियनेन । अत्र इति न तावदादौ युक्तमिति व्यवहिते- 

नान्वयः । अदोषत्वे हेतुमाह--प्रच्छनमिति | यतो मन्युरेव पकाशमथरकाशं वा तं मन्यु 

हिनस्तीत्यथैः । तथा च मन्योरेव कठैत्वादि न त्वादेरिति न दोष इति भावः । अत एव 

८“ मन्युरकार्षीत् ” इति श्रतिः सगच्छते । मयुयुक्तास्खस्यन्तरमाह- तथेति । वेदान्त- 

गमपीलयथेः } अपि वेदान्तपारगसमिति पाडान्तरम्। तेन तादशबाह्मणवधेन । मनुमेवाऽऽह-- 

इयाभिति, प्रमाप्येति | अकामतो द्विजं हिंसिस्वा स्थितस्येयं इत्युक्तेति पूरव॑तना विद्याद्धिः 

क.थेतेत्यथैः । तेषासनुदाहरणहेतवमाह- अनयोरिति | यत इत्यादिः गुरं वेत्यादेरथवाद- 

त्वे यस्यार्थे प्रामाण्याभावादेकविषयत्वाभावेन विरोधाभावात् तश्िन्ताया असम्भवेन नो- 

१ ङ. तत्र तावत् । क्ष. तावत् युर । २ के. हन्युस्तं । ङ. मन्युस्त मृद्युमिकति । ३.--म° 
<. ३५०. । ४ च. अथ । ५.ख..न्तमं रणे । &.--व० ३. १७. ! ७ त. तेनान्वयः । 



साधारणव्य० मा० प्र°] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपनव्या्या च २९.९ 

सम्भवेन विरोधाभावान बैरखाबराचेन्तावतरति । तथा हि-“भ्ंघं दिजातिभिग्र्ं 
धर्मो यत्रोपरुध्यते ।* इत्युपक्रम्य ¢ अत्मनश्च पसिरिणे दक्षिणानां च सङ्करे | 

खीविप्राम्युपपत्तौ च चैन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ईलात्मरक्षणे, दक्षिणादीनां 
यज्ञोपकरणानां च रक्षणे, युद्धे च, सख्राब्राह्मणदहिसायां, चातताधेनमकूटशच्रेण 

घन् न दण्डमागिलयुक्ता तस्यार्थवादार्थमिदमुच्यते--““गुरं वा बाखब्रद्धौ वा? इलादि । 
^ (~ 

गुवादीनयन्तावध्यानप्याततायिनो हन्यात्विसुतान्यानिति,-- वाराब्दश्रवणात्| “अपि 

सुबोधिनी 

थ प्रामाण्याभावादेकविषयत्वाभावः। तेन विरोधाभावान्नोदाहरणस्वमिव्यर्थः । “ आस्म- 

नश्च परित्राण ` इस्येतद्वचनं व्याचश--आत्मरक्षणे दक्षिणादीनामिति । “गुर वा बार- 

बृद्धो वाःदत्यस्यार्थवादत्वप्रकारमेव ददैयति-गुर्वादीनत्यन्तावध्यानपीति] जयमथैः--कै- 

सुतिकन्यायेन गुवौदिग्यतिरिक्तानां हननमीर्दशि स्थले ्रशयस्तमिति स्तुयते। अतः स्तावकस्वे 
क 0 

नाथवादत्वमिति । नन्वेतावतेदुक्तं स्यादत्र युवोदिहनने न तास्पयेमस्तीति । तत् ऊुतोऽव- 

गम्यते इत्यत आह-वाराब्दश्रवणादिव्यादेना । अयमभिप्रायः-- यथा रोके अन्न पिश्चाचो- 

वार्भद्री 

दाहरणव्वमित्यथैः । तदेवाऽऽहं--तथा हीति ] श्ाखरमिति पटे इतः पूर्वमिति शेषः 

पठे तुन शेषोपयोगः--उपक्रम्योति । «८ द्विजातीनां च चणोनां विवे कालकारिते ` इति 

मध्ये उक्तम् । इति इत्यनेन अस्य व्याख्यानमाह-- आत्मरक्षणे इति ] बहुबचनादाद्यः 

धमखाभ इलयाह--दक्षिणादीनामिति | अत एव सामान्येनाथमाह--यज्ञोपेति | 

परित्राणे इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वय इत्याह--रक्षणे इति । सङ्गरे इत्यस्याथेमाह-- 

युद्धे चेति । चस्याग्रेऽन्वयोऽनेन सूचितः । एवं प्रागपि खीविप्रेत्या्यथंमह- सीति | 

धमेणेत्यस्याथैः अकूटेति । न दुष्यतीत्यस्य न पापामावपरत्वमित्याह-- न दण्डेति | 

इतीति | इव्यथकमुक्तत्यथैः । इदमरथमेवाऽऽह-- गुरुमिति । तस्याथ॑वादत्वग्रकारमेवाऽऽह- 

गुवादीनेति | तथा च कैमुतिकन्यायेन गुचोदिभिन्नानामीवृास्थके हननं प्रशस्तमिति स्तूयते 

अतस्तावकस्वे नाथ॑वाद्त्वमिति भावः । नन्वेतत् गुवौदिहननविषयकमेवास्तु, तदसंभवे 

एव त्वाङ्गीकारात् । अत॒ आह--वाराब्दति | स्षत्यन्तरेऽष्यवामव्याह--अपि बेदान्त- 

१ क. बछचिन्ता । २ ङ. रां । ३ क. ग. छ. धर्मण घ्नन दुष्यति । ख. ध्नन्धर्मोण न 

दडभाद्। ४.-म० ८. ३४९. ५ क. तावध्यतयाततायिनो । & त. दश । 



३०० याज्ञवत्क्यल्प्रतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

वेदान्तपारगम्” इत्यत्रापिष्चब्दश्रवणान गुवदीनां वध्यतप्रतीतिः+-“नाततायिवपे 

दोषोऽन्यत्र गोत्राह्मणावधात् ” इति सुमन्तुवचनाच। ““ञाचायं च प्रवक्तारं मातरं पित- 
[शा रगुरुम्। न स्या द्रहमणान् गाश्च सर्वौश्चैव तपस्विनः” इतिः मनुवचनाचचच । आचाया- 

सुबोधेमी 
व = क क ने 

ऽस्तीद्युक्ते पिश्याचो वा राक्षसो वा भवतु भूतमपि प्रेतोऽपि भवत्वित्यादौ प्रोटिप्रातिपाद् 
तात्पयम् ,-एवमत्रापि वारब्दापिक्ब्दयोः भ्रौढिग्रकरये तात्पर्यम् । अतस्तद्धिशिष्टवाक्यजात- 

स्यपि न गुवौदिहनने तात्पयंम्। वथा वेदेऽपि."्वायुें श्चपिष्ठा देवताः” ““इति प्रवितिष्ठन्ति ह 
वा य एता रा्रीरुपय न्तित्यादो, वेशब्दवाश्चब्दप्रश्चतीनां शब्दामां विधिशक्तिप्रतिषन्धकस्व- 
दनात् न गुवौदिहननविधिः । अतश्च गु्वादिरूपे विषये “गुं वा बाख्बृद्धो वाः” इत्यनेन 
वचनजातेन हनन विधेः तन्निमित्तस्य भरायश्चित्तविधेश्च ““ इयं विद्खद्धिरुदिता ‡› इत्यनेन च 

अप्रा्षत्वान्नानयोः परस्परविरोधो ये प्रबरुदुषेरभावकथनस्योदाहरणं स्यादिति । किञ्च 
सुमन्तुमयुभ्यां गोबाह्यणाचायादिव्यतिरिक्तानामेवाततायिनां वधे दोषाभावगप्रकिपादनादात- 

तायिनामपि गवादीनां न वध्यत्वमिव्याह-नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र इत्यादिना । चनु^“ज- 

चाथ च प्रवक्तारम् ` इत्यत्र मनुवचने जआचायीदयुषफदानं प्रदक्षेममान्नाय | तथा च हिंसामाच्रा- 
ग्रति ताखयीदस्य वचनस्य नाततायिनामाचायीदीनां वधनिषेधपरत्वं येन “गुरं वा बा- 

बद्धौ वा? इव्यस्येतन्मनुवचनविरोधः स्यादित्याशङ्क्य परिहरति--आचायीदीनामातता- 

बारभदट्री 

गापति । अयं भावः--यथा रोकेऽत्र पिज्ञाचोऽस्तीप्युक्तेपिश्ते वा भवतु राक्षसो 

वा भवतु भूतमपि भवतु प्रेतोऽपि भवस्विति उत्तरे प्रोदिप्रतिपादने तात्पर्यमिति 
तद्विशिष्टवाक्यजातस्य गुवौदिहनने न ताव्पर्यम् । तथा वेदेऽपि-'“ वायुवैश्चेपष्टा प्रतिति- 
न्ति ह वा यत्रताः' तदस्माद्पि वध्यं प्रयत्नेन, इत्यादौ वैरब्दवाङब्दाऽप्यादी 
नां विधिकशाक्तिम्रीतबद्धकत्वस्य दशनात् प्रकृतेऽपि वापिशब्दाभ्यांतद्विधिदहाक्तेः प्रतिबन्द- 
कत्वात् ; न गुवादिह्ननजंतेन हननविधस्तन्निमित्तप्रा्यश्चित्तविधेरियं विड्ुष्टिरित्यनेना 
प्राप्तच्वादनयोरेकविषयत्वाभावात् । मिथो विरोधाभावात् कथं तदुदाहरणत्वमित्ति, वचन 

सिद्ध.ऽप्ययमथ इत्याह--नाततायीति । आचाय चेति च | आभ्यां हि ब्राह्यणा 
चायोदिभिन्नानामेव वाऽऽततायिनां वेध दोषाभावग्रतिपादनादाततायिनामपि गुवादीनां न 

वध्यत्वामिति भाव "। ननु आचार्यं चेति मञुवाक्ये आचायाद्यपादानं प्रदशेनमात्रतास्पर्यकम् ; 
तथा च हिंसामान्रकनिषेधे तात्पयादस्य वचनस्य नातताधिनामाचा्यादीनां बविधिनिषेध- 
परस्वं येन गुरुमित्यस्थेतद्नचनविरोधः स्यादत नाह--जाचायीदीनामिति । हिसेति- 
पि ता नानाता 

१ ख. वेदान्तगमि०। २ छ. ब्राह्मणं । ३.--४. १६२.। ४्थ.रूदि ५ थ.द. 

न्धनत्व । 



साधारणव्य ° मा० प्र ०] सस्तव्याष्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च २०१ 

दौनामाततायिनां हिसाप्रतिषेधेनेदं वचनमथेवन्नान्यथा--हिंसामात्रप्रतिषेधस्य सा- 

मान्यदान्रेणेव सिद्धत्वात् । “ नाततायिवपे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन | इवयेतदपि 

ब्राह्मणादिव्यतिरिक्तविषयमेव । यतः-“*अ्चिदो गरदश्चैव “शखरपाणधनापहः । क्षेत्र- 
दारंहरेव षडेते ह्याततायिनः)” ` यथा-“ उद्यतासिविधाभ्निश्च शापोद्यतकरस्तथा । 
जथवेणेन हन्ता च पिद्यनस्चापि राजानि ॥ मायातिक्रमकारी च रन्प्रान्वेषणतत्प- 

क (0 

सुबोधिनी 
घधेनोति वि यिनां हिंसाप्रतिषेधेनेति ] अयमभिभ्रायः--िंसामात्रश्रतिषेधस्य सामान्यवचनेनेव सि- 

दत्वादस्मिन्वचने आचायौदिपदानां स्वाथैविवक्षाकारणामावाद्धिसाविशेषनिषेधेनेवैतद्रचन 

सप्रयोजनकं हिसामानत्रनिषेधपरत्वे वचनान्तरेणेव तन्निषेधस्य प्राघ्व्वात् पुनरुक्तत्वेनास्य नि- 
ष्प्रयोजनकस्वमित्ति । इदं वचनम्-- “आचाय च” इव्येतत् मनुवचनमिति यावत् । नन्वेचं 

तर्हि “जाचा्थै च प्रवक्तारम् इत्यनेनाततायिनामाचायोदीनां हिंसा निषिद्धयते । ““नातता- 

यिवधे दोपः? इत्यनेन त्वाततायि्हिसायां दोषाभावम्रातिपादनादाततायिनां वध्यसखप्रतीतेरन- 

यो्व॑चनयोः परस्परविरोधः स्यादित्यत जह-*'नाततायिवघे दोषो हन्तुभैवाति कश्चन ]1इ- 

त्येतदपीति] भिन्नविषयव्वेन विरोध इत्यथैः, ब्ाह्यणादिग्यतिरिक्तविषयत्वमेव देयति यतोऽ- 

ग्रिद इव्यादिना। एतदुक्तं भवति सामान्येनैवाततायिनः प्रददौनात् “नाततायिवधे दोषः द 

बारमद्री 

विशेषेण हिंसानिषेधेत्यथः । अन्यथा तेषासुपादानमफरुमेव स्यादिति भावः; । इदु जआचाथ 

चेत्येतत्-- हिंसेति । ि्लामात्रनिषेधस्येल्थेः। तत् सामान्यनिषेधस्येति यावत्-सामान्ये- 

नेति। न दिसादिवचने नेवेत्यथेः । तथा च तत्सामान्यनिषेधस्य सामान्यवचनेनेव सिद्धस्वाद 

स्मिन् वचने आचायाँदयुक्तेः स्वाथेविवक्चाकारणाभावात् हिंसाविदेषनिषेधेनैव एतद्रचनं 

सफलम् । सामान्यनिषेधपरत्वे तु वचनान्तरेणेव तन्निषेधस्य प्राप्तत्वात् पुनरुक्त निष्फटत्वं 

स्यादिति भावः । नन्वेवं आचार्यं चेत्यनेनातताधैनामथाऽऽचायोदीनां हिंसानिषेधप्रत्ति- 

पादनात् नाततायिवधे दोष इत्यनेन तु आततायिहिंसायां दोषाभावर्प्रतिपादनेन तेषां 

वध्यत्वप्रतीतेरनयोवैचनयोर्भिथो विरोधापत्तिरत आह-नाततार्यति । तथा च भिन्नवि- 

विषयत्वेनाविरोध इति भावः । तदन्यविषयत्वमेव द्रढयन् तत्र हेतुमाह- यत इति । 

सामान्येनाततायिनो दर्शति इत्यत्रान्वयः । स्खरव्यन्तरमाह-तथेति । असिविषा्मीनां रन्द्र 

*सप्तस्वपि मनुरीकासु शखमितिपाटो ददयतेऽतः स वास्माभिरादतः। 

१ क. छ. क्षेत्रदारापहारी च । २.--वसिषठस्मृतो--२३. १६. । ३ ख. उद्यतािर्वापि ० । 



३०२ याज्ञवत्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्यावे साघारणा- 

रः] एवमादयान्विजानीयात्सर्वानेवाऽऽततायिनः।” इति सामान्येनातताधिनो ददता: । 

अतर्च ब्राह्मणादयः आतताधिनक्व आत्मादिनाणार्थं हिंसानमिसंधिना निवायेमाणाः 

प्रमादायदि विपयेरन् , तत्र रघु प्रायाश्चित्तं राजदण्डामावस्चेति निङ्वयः । तस्मा- 

दन्यादिहोदाहरणं वक्तव्यम् , तदच्यते--“' हिरण्यभूमिकामेभ्यो मित्रटन्धिवंरा यतः | 

अतो यतेत तस्पाप्तौ "° इत्यर्थराखम्, ^“ धमेराल्रादुसरेण क्रोधटोभ- 

चिवा्जितः ।१* इति धर्मराल्रम् , तयोः कराचिद्िषये विरोधो भवति, यथा-चतु- 

सुबोधिनी 

त्याभिहितत्वात् सामान्यज्चाख्मिदं ‹'"नाततायि ° इत्यादिके विशेषशाखस्य ^“ आचाय 

च वक्तारम् ?› इत्यस्य विषयं ब्राह्मणादिकं परिहस्येतद्वयतिरिक्तविष॑ये प्रवतेत इति । 

एवं सिद्ध आततायिनं ब्राह्यणांदीनामवध्यत्वे प्रमादाद्यद्याततायिनां ब्राह्मणादीनां हनन 

स्यात् तदा प्रामादिकस्वाद्धननस्य सवौत्मना हन्तुः किं दोषाभाव एव स्यादित्याशङ्कय 

नेव्याह--अतश्च ब्राह्मणादय इत्यादिना । स्वाभिमतसुदाहरणमाह -- तदुच्यते 

नारुभद्री 

करस्वोचतक्ञब्देन बहुवीहिः, श्ापोद्यतेव्यत्र बहुव्रीहिदढधयम् । जादे आहितागन्यादित्वात् 

परनिपातः, आथर्वैणन-- तद्वेदप्रतिपादिताभिचारिककर्मणा । पिशुनः सुचकः । दर्रीत 

इति--अत्र सामान्येनैवाततायिनां प्रददीनात्तन्नापि नाततायीति सामान्यपदेनेवो- 

छेखोन्नाततायीत्यादि सामान्यश्चाखरम् आचार्य ॒ चेत्यादि विदोेषशाखस्य विषयं नाद्य 

णादिक्न परिहत्यान्यन्र प्रवतत इति भावः । नन्वेवं सिद्धे आततायिनां बाह्य 

णा्षनामवध्यस्वे सति प्रमादात् यदि तेषां हननं स्यात् तदा तस्य प्रामाणिकस्वात् 

कि हन्तुदौषाभाव एवेति चेक्ेव्याह-- अतश्चेति । यदि वपद्येरन् खत्यु प्रा 

पनुः, तस्मात् तदुदाहरणासंभवात् -- स्वाभिमतसुदाहरणमाह-- तदुच्यते इति | 

हिरण्येति अ्यितत्वात् पूर्वनिपातः प्रागुक्तं मौरमाह--धमेशाल्रेति । चतुष्पादिति। 

१ज. क. नाभिसंधितान । २ ख. उच्यते। ३ आ० ३५१. | ४ व्य०. १.। 
५अथ.षयेव्। ६द्. स्थिते ।७ त. णानां च हननं इति अपपाठः । 
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ष्पाद्रयवहारे प्रवमाने एकस्य जयेऽवधार्यमाणे मित्ररन्धिर्भवति, न धमडाखमनुसृतं 

भवाति ; अन्यस्य जयेऽवधार्यमणे, घमेदाल्रमनुखतं मवति, मित्ररुन्धिर्धैपरीता ; 

तत्रार्थराच्नाद्धरमशाल्रं बल्वत्। अत एव “‹ घमोर्थसन्निपाति अर्थग्रहण पतदेव » ` 

इति प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वं ददितमापस्तम्बेन । एतदेवेति द्वादशचवाधिकं प्रायरिचत्ते 

परामृश्यते ॥ २१॥ 

८८ ततोऽ्थी टेष्येतसद्यः प्रतिज्ञाताथसाधनम् ।*› श््ुक्तम् ; किं तत्साधनमित्यपेकषिते 

आह- 

प्रमाणं छिखितं मुक्तिः साक्षिणश्चेति कीतितम् । 

एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 

न चावश्यं तत्वाभिनिवेक्षिनामपि परमाथावगत्युपायाभावा एव॒ । यस्मात्-- 

प्रमाणं छिखितं भुक्तिरित्यादि ॥ २२॥ 

सुबोधिनी 

इत्यादिना | अत॒ एव धमांथसन्निपाते इति । यतो धर्मदास प्रवरम् अत एवास्मा 

्षोरित्यथः ॥ २१ ॥ 

बारुभद्री 

तस्य त्वं च प्रगिवध्रतिपादितं- विषयेति | न भवतीलयथेः । अत्र मानमाह---अत एवेति। 

यतो धर्मश्चाद्धं प्रवरमस्मादेव हेतोश्स्यथः दर्दितमिवयत्रान्वयः-- धर्मीति | धमा्थैयोः 

सक्षिपाते-- एकत्र एतत् शास्यो; प्रसङ्गे । अर्थेति---अथेशाखम्राहिण इस्यथेः । अन्यथा- 

तदसङ्गतिः स्पषटैवेति भावः । गुर्त्वमेव दरहयति-- एतदिति । इति इस्यनन पूव तस्येव 

प्रकरान्तस्वादिति भावः ॥ २१॥ 

१.--धण० १. १४,२३.।२.- व्य° ७। 



२०४ याज्ञवस्क्यस्प्तिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

प्रमीयते परिच्छियतेऽनेनेति प्रमाणम् | तच्च द्विविधं -- मानुषं दैविकं 

चेति । तत्र मादुषं प्रमाणं त्रिविधं--िखितं, भुक्तिः, साक्षिणश्वेति--कीर्तैतं मह. 

षिभिः । तत्र छिखितं द्विविधं--श्ासने चीरकं चेति । शासनमुक्तरक्ष्णंम् ; 

चीरकं त॒ वक्ष्यमाणरक्षणम् । युक्तिरुपभोगः । साक्षिणो वक्ष्यमाणस्वरूपप्रकाराः। 

रा 

सुबोधिनी 

शासनमुक्तलक्षणमिति-““दसवा भरामि निबन्धं वा इत्वा टेख्यं तु कारयोत् ।› इत्यत्रो 

्तस्वरूपमिलय्थैः । वक्ष्यमाणस्ख्पप्रकारा इतति, प्रकारो भेदो द््साक्षिणः श्रतसाक्षिण इत्ये 

[| | 3९ भले, ० 4 ” [क्य 

वमादिः। स्वरूपं च प्रकारश्च (स्वरूपग्रकारौ) वक्ष्यमाणो स्वरूपप्रकारो येषां ते तथावेधाः] ननु 
क 

® र 

मरत्यक्चादिष्वन्तभूंतमेव प्रमाणं, नेतरत् । एवञ्च पत्रस्य स्वस्मिन् शिखितशब्दसन्दभं 

बालभट्री 

अभ्यवहितेन सङ्गत्य भावा अवदहितेन सङ्गतिमाह -- ततोऽर्थोति । अपेक्षितः 

आकाङ्कितः-- प्रमितिव्यवच्छेदाय साधनपरत्वाय चाह- प्रमीयते इति । कीर्तितमि- 

त्यत्र शेषमाह--महर्षिभिरिति। पूवैतर तदुक्तयनुरोधेनाच्रानुक्तमप्याह- तत्रेति, तेषां त्रवाणां म- 

ध्यै इत्यथैः। उक्तेति-पूबौध्यायान्ते दवा भूमि निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेदित्यादिना इति 

भावः। वक्ष्यमाणेति--तत्रैवाध्याये रेख्यभ्रकरणे यःकश्रिदिव्यादिनः इति भावः। भोजनस्य साध- 

१०० 

* भ्रमाणम्. 

| 
| 

मानुषम् दैविकम् 
| छ 

| | | 
नत भुक्तिः. साक्षिणः. 

| | 
शासनम्. चीरकम्. 

१.--आ०. ३१८. | २.--व्य०. ८४--८८. । ३ त. ‹ द्वा” इत्यादि । प्रकारा इतिः 
इत्यन्तं न पठथते । 



साधारणन्य० मा० प्र°] ससन्याख्यामिताक्षरा सविश्वरखूपव्यास्या च ३०५५ 

ननु छ्खितस्य साक्षिणां च रशाब्दामिन्याक्तेदरारेण शब्देऽन्तमवादुक्तं प्रामाण्यम् ; 
मक्तेस्तु कथं प्रामाण्यम् १उच्यते- शक्तिरपि कैश्चिद्िदोषणैयुक्ता स्वत्वहेतुभूतक्रयादिक- 
मन्याभिचारादनुमापयन्त्यनुपपदयमाना वा कंस्पयन्तीव्यनुमाने वाऽथापत्तौ वाऽन्तभेवती- 

१, 

यदा हि द्रव छिखितादिभिः तक्वावगतिः तदा स्व सुस्थमेव । अथ तु तानि 

सुबोधिनी 

द्वारा प्रामाण्यं साक्षिणां स्वभिवदनरूपशचब्दद्वारा प्रामाण्यं मोगस्य क्र प्रामाणान्तभौवो येन 

प्रामाण्यं स्यादित्याक्षिपति-ननु छिखितस्य साक्षिणां चति। प्रमाणान्तभोवमाह-उच्यते 

भक्तिरपि वौश्िदितारिना। षिशपणान्यनुमानरचनवेखायां स्पुर्टाभिक्षष्यान्ति | अयमभिप्रायः 

--अनुमाने अर्थापत्तौ वऽन्त्भ॑वन्ती युक्तेः प्रमाणमिति इदं कषेत्रादिकमस्य कयादिप्रापत 
भवितुमर्हति आसेधरदितत्वे सति चिरकारोपभोगयोग्यस्वात् संम्प्रतिपन्नवदित्येवम् 

नारुभद्री 

नस्य च ग्यवच्छेदायाह--उपेति, वक्ष्यमाणस्वरूपोति। स्वरूपश्च भरकारस्च तौ वक्ष्यमाणो स्व- 
रूपग्रकारौ येषामिलयथैः।तच्च प्रकारो मेदः दृष्टसाक्षिणः श्रुतस्ताक्षिण इयेवमादिः। ननु प्रयक्षा- 
चष्टप्रमाणान्तर्मतमेव प्रमाणं नान्यदिति दयोः कथचित्तर्वसम्भवेऽपि भूक्तेनं तदन्तभोव इति 

कथं तत्वमित्याशयेनाऽऽह- नन्विति] छिपिनंशब्दः। स च निलय इयाशयेनाऽऽह- राब्दादि 

व्यक्तीति। ष्पः स्फोटव्यञ्जकत्ववत् साक्षिणां ध्वनिद्वारा तदभिन्बज्ञकस्वात् स्वरूपतस्तेषाम- 

तच्छवेऽपि तत्वात्तच्वमिति भाव ः। तस्यापि तदन्तभौवमाह--मुक्तिरिति।मरमाणमेवेदयत्रान्वयः । 

कैश्चिरिति--आसेधरदि तत्वादिविशेषणरियथैः । अव्येति--अनेनाुमितिसामभ्री उक्त 

यथासंख्यमत्रान्वयः।यन्तीति- श्रन्तम्रृतिकं क्षेत्रादिकं अस्य क्रयादि प्रास आसेधरहि- 

१ ख. रान्देन्तमी ०। ङ. शब्दान्तमीवा०। २ ङ. च. छ. कल्पयतीत्यद०। ३ त. शिदिशषणरि 

ल्या 1 ४ त. चान्त । ५ यथा संप्रतिपन्रभित्रादाषैति वा आते । 

39 



३०६ याज्ञवत्क्यस्पूतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

ति प्रमाणमेव | एषां छिखितादीनां त्रयाणामन्यतमस्याऽप्यभवे दिव्यानां बक्ष्षमाणस्वरू- 
(म 

पमेदानामन्यतमं जातिदेशका्दरन्यायपेश्षया प्रमाणसुच्यते। भायुषामाव एव दिव्यस्य 

क ण श गण मणा 
नानाता नन 

व्यस्तानि समस्तानि न सन्ति, चिद्यमानान्यपि वा न परितोषक्षमाणि; तदा वक्ष्यमाण- 

दिव्यानामन्यतमेन तस्वावगमादविरोधः ॥ २२॥ 

क न ~ = 

सुबोधिनी 

अनुमानम् , असौ देवदच्च एतसचेत्रादिवेषयकयादिमान् आसेधरहितचिरकारोपभोगवत्वात् 

यथा सम्प्रतिपन्नक्षेत्रादाचिति वा । आसेधरदहितचिरकारोपभोगान्यथानुपपस्या कऋ्यादिकं 

परिकट्प्यत इत्यथीपत्तिः । एवमनुमाना्थापात्तिभ्यां सिद्धे कऋ्रयादिके “स्वामी रिक्थक्रयसं- 

विभागपसियिहाधिगसेषु"ः इलय'दिभिधचनेपात्तेर्नियतकारकदेतुभिः स्वत्वं सिद्ध॒ भवति, 
"एुषामन्यतमाभावे दिन्यान्यतससुच्यते ।' इलयत्र मानुषप्रमाणाभावमात्रे दिव्यावसर इति 

प्रतीयते। न च तथा। अपि तु मालुषप्रमाणस्याभावनिणेये दिव्यं प्रमाणीकतेन्यमिवयाह-मानुषा- 

भाव एवेति। मालुषप्रमाणस्वाभावनिणये सत्येव दिव्यं प्रमाणमिल्येतत् कतोऽवगम्यत इत्यत 

नाङभद्र 

तत्वे सति ष्चिरकाखोपभुक्तत्वात् तदीयगहादिवत् इत्यनुमानम्रयोगः । तादृशी मुक्तिः स्वतोऽ 

नुपपद्यमाना तादशं तत् कद्पयतीलयथोपाततिरबोध्या 1 एवं कयादिसिद्धे स्वा्मरिक्थेल्यादिव 

चनोपपत्तेनियतकारकहेतुभिः स्वस्वत्वं सिद्धं भवति । उत्तराद्धाथेमाह--एषाभिति 

सध्ये इति शेषः} अप्यथोन्तमोवेन समास इल्याह--अन्यतमस्याप्योति | अपि 

नोगयादिसखसुच्चयः। वक्षयेति--भ्राग्वत् । तेषां त्वे च नैष्ठिकं किन्तु व्यवस्थितानै- 

लयाह- जातीति ] प्रमाणमिलयस्यात्रापि सम्बन्धं इ्याह- प्रमाणमिति उक्तरीत्या मह- 

षिभिरिति हेषः। मायुषप्रमाणाभावमात्रे दिन्यावसर इति यथाश्चुतप्रतीयमानो न तदथः । 

किन्तु तद्भावनिणेये सल्येव तदवसर इलयाह--मानुषति | अत्र गमकमिदमेवोपीस्थितमाह 

१ त. ‹आसेध › इत्यादि "प्ेत्रादाविति वा › इत्यन्ते नोपपदते । 



साधारणन्य ° मा० पर०] ससन्याख्यामेताक्षय सविश्वरूपव्यास्या च २०७ 

प्ामाण्यमस्सादेव वचनादवगम्यते,- दिव्यस्य स्वरूपप्रामाण्ययोरागर्म॑गम्यत्वात्] अतश्च 
यत्र॒परस्परषेवादेन युगपद्धमोधिकारिणं प्र्तयेरेको मानुषीं क्रियाम् अपरस्तु 
दर्वीमवरम्बते, तत्र॒ मानुष्येव ग्राह्या । तथा च कात्यायनः--** यदेको 
मानुषीं ब्रूयादन्यो ब्रूयात देषिकीम् । मालुषीं तत्र गृहीयानन तु दैवीं क्रियां उपः।' 

सुबोधिनी 

आह-- अस्मादेव वचनादिति | अस्मादेव वचनादवगम्यत इव्युक्तम्; तत्र हठेमाह-- 
श््यस्य स्वरूपप्रामाण्ययोरिति । अयमथः -- दृष्टे सलयदृष्टाश्रयणस्यान्याय्यत्वात् 

दिव्यस्वरूपस्य तत्प्रामाण्यस्य च शाख्चैकसमधिगम्यस्वेनारोकिकत्वेनादृषटत्वात् यावत् 

दष्टप्रसाणसम्भावना तावं ददष्टप्रमाणस्यावसराभावात् “ एषामन्यतमामावे 2 इत्यत्न 

दष्टप्रमाणस्याभा वानिर्णये सत्येव दिव्यं प्रमाणीकर्तव्यमिति तात्पयौथैः सिद्धो भव- 

तीति । यश्च सकरसाध्यसाधनत्वेन मानुषी दैवी च श्रियोपन्यस्ता तत्र भवतु 

मावुष्येव सक्िया मह्या । यन्र पुनः साध्येकदेशे साधनं मानुषी क्रिया, दैवी 

बार्भद्री 
अस्मादिति | अन्यथा एषामन्यतमाभावे इ्यस्यानथक्यं स्पष्टमेव ग्राह्यमिति । 

शेषकेन प्रमाणमिलयनेनावगम्यते इयेवं न॒ चास्यैवाथैस्याभिमतत्वात् । न यथाश्च- 
ताथैबोधकमेवेदं वचनमिति न व्यथमतस्तत्र हेठमाह- दिव्यर्स्यीति । दष्टे सल्यदृष्टा- 

श्रयणस्यान्याय्यत्वात् दिव्यस्य तयोः शाद्चैकगम्यत्वेनारोकिकवेनादृटत्वान्न तथा 
सलयानथ॑क्यादिति भावः । एतत्फल्माह- अतश्चेति | खपष्टोऽथः । क्रियामियस्याप्र. 

ऽवरम्बते इयस्य पूवैत्रानुषङ्धः । ननु यत्र स्वैस्ाधकं शरियाद्वयं तच्च भवतु मायुष्येव 
ग्ाद्योति, यत्र स्वेकदेश्साधकभूता मानुषी सवैसाधनभूता दैवी तत्र॒ का माद्येयत- 

१ क. आगमावगम्यलात् । २ क- बूयाक्छियामन्यस्तु । २ ““ ग्राह्ममिति रेषकेनेस्यादि ति. 
सृष्वपि मातृकास्वेकरूपोऽयमपपाठः । मम तु अवगम्यत इति आद्यमिति रेषकेन प्रमाणमित्यनेन 

एवमेव वचनार्भस्याभिमतत्वात् इति पाठः प्रति भाति । आशयस्तु गमणमिति पूरे ट्िखितादीनां 
चयाणायेव परिगणनात् दिग्यस्य प्रमाणकोटाविनिवेश्ञेन तस्य अ्रमणण्यं न स्यादित्याशङ्कायां सत्यं कवि. 

देव तु तस्यप्रामाण्यं यत्र माठुपग्रमाणाभावः इति । स्थरूविरेषैति प्रामाण्यविधानार्थोऽययुत्तराधंः । 
प्रमाणमित्यस्य अदुषंगः ग्राह्यसति शेषः दिव्यान्यतमं एषामन्यतमामातवे प्रमाणं ्राह्यमिव्यन्वयः। प्रमाण 

म्रद प्रमाणतया मद्यमिव्यथः । दिव्यान्यतमस॒दिदय स्थरबिरेषे प्रामाण्यं विधीयत इति यावत् इति" 

इति केषांचिद्धिदुषामारायः। ४ “ननु यथाश्रुताथैति । अयमाशयः-- नद मूढे छ्िखिताद्निां याणामेव 

प्माणतेन परिगणनात् यतैतष्वन्यतममपि नोपटम्येत तत ग्रमाणामावेन अथेपरिच्छित्तेरनवकाञ् इत्या- 

शंकायां तत्र दिव्यं प्रमाणं एुरुभम् इत्याह--एषामन्यतमामाव इति । यथाक्रममन्वयः । तथा च 

तत्र दिव्यप्रमाणसंभवेन नाथपरिच्छेदानवकाशः एवं च यथासभवं मादुषामायुषयो; प्रामाण्य 

पुररीकृते भवति-तदिदं दूषयति दिव्यस्येत्यदिना इति ।'” इति केषांचिब्द्षामाश्यः 
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३०८ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये साधारणो- 

इति । यत्रापि मधानैकदेदासाघनं मानुषं सम्भ॑वति तत्रापि न देवमाश्रयणीयम् ; 

यथा-रूपकशतमनया ब्रृद्धया गृदीत्वाऽयं न प्रयच्छतीव्यभियोगापहे श्रहणे साक्षिणः 

सन्ति नो-संस्यायां बरद्धिविशेषे वा-अतो दिव्येन भावयामि' इत्युक्ते तत्रैकदेरामि- 

भावितन्यायेनापि संख्याब्ृद्धिविशेषसिद्धेनं दिव्यस्यावकाशः । उक्तं च कात्यायनेन - 

«५ यद्ेकदेराव्याप्ताऽपि क्रिया वि्ेत मानुषी । सा ग्राह्या नतु प्रूणौऽपि दैविकी वदतां 

चृणाम् ॥!? इति । यत्त॒ ““गूढसाहसिकानां तु प्रातं दिव्यः परीक्षणम् ।'† इति, तदपि 

मालुषासंमवकृतनिवैमार्थम् । यदपि नारदेनोक्तम्--““ अरण्ये निजने रात्रावन्तव्म- 

नि साहसे  न्यासापह्ववने चैव दिव्या संभवति क्रिया इति, तदपि मानुषासंभव 

एव । तस्मान्मानुषामाव एव दिव्येन निणय इत्योत्समिकम् । अस्य चापवादो 
दृस्यते--“ प्रकरान्ते साहसे वदे पारुष्ये दण्डवाचिके | ब॑शेद्धवेषु कार्यषु साक्षिणो 

ननन 

सुबोधिनी 

ठ॒ सवैस्मिन् साध्ये साधनम्, तत्र॒ का आद्येत्यपेश्षायामाह--यत्रापि प्रधानैक- 

देरासाधनमिलयािना । ब्ृदधिव्यतिरेकेण यन्मूरभूतं स्वं तत् प्रधानमिल्युच्यते । तस्थेकदे- 

द्राः । रूपकडातमनया ब्ृद्धया गृहीतमित्यत्र रूपकद्ातग्रहणं प्रधानम् । रूपकम्रहणमात्रमे- 

कदेशः । एकदेशान्तरं सद्क्या । अस्य चापवादो द्द्यते इति--माजुषाभाव एव दिव्येन 

बाख्भट़ी 

आह-यत्रापीति ] तदैवमिति उक्तहेतोरेवेति भावः। उद्हरति---यथेति इलयभयोगेति । 

इति योऽभियोगस्तस्यापहवे परेण कृते सतीस्यथेः, ग्रहणे इति--मूरभूतं दरव्यं पधानं तस्ये 

कदेशो अहणं सख्याबृद्धिश्चाभिमतवब्ृद्धिकरूपकरातग्रहणं प्राधान्यं, इप्युक्ते स्थरूविदेषे 
पूवौन्वयीदम् । नन्वेवं कर्थं सवैसाध्यसिद्धिरत जआह-ततैकेति । तदविषसत्वादाह- न्याये 

नेति, तरील्येलय्थः । अपि दिव्यससुचये । संस्येति- संख्यादृद्धिविशेषयो; सिद्धेरिलयथः। 

व्याप्ता तन्मात्रसाधका, सवैसाधिका ग्राह्येति किञुवक्तव्यमिल्यपेरथेः । सा सेव । अत आह- 

न विति । वदतां वादिनां मध्ये इत्यथैः । एवं स्थिते कास्यायनविरोधं परिदरति--यत्वि- 

ति, गूढेति | कमधारयान्मत्वर्थीयः । च स्वथं ; विवत्येव पाठान्तरम् । प्रासं योग्यम् । 

असम्भवं एव नीति | सम्भवङृतनीतिपाठान्तरम् । प्राग्बदाह--यदपीति | साहसे तदा 

ख्ये वादे । उपसंहरति-- तस्मादिति । अख उक्तस्येत्सीशकस्याथस ] प्रकान्त इति-- 

१ क. भवति 1 २ ज. रुक्तं । च. द्ुक्तौ । ३ क. निणैयाथेम् । ४ मा० २. २७. ।५ क. 

अस्यापवादो । £ ख. बोद्रूतेषु । ६ नियमेत्यत्र नीव्येकाक्षरग्रहणेन प्रतीकम्रहणम् । 



साधारणनव्य० मा० प्र °] ससव्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्या्या च ३०९ 

दिव्यमेव च || इति | तथा ठेख्यादीनामपि क्वचिन्नियमो द्द्यते ;. यथा--““पूगश्र- 

णीगणादीनां या स्थितिः परिकीतिता | तस्यस्तु साधनंच्ेख्ये न दिव्यं न चं 

साक्षिणः |" । अते ब्रहस्पतिः-“शरारमागक्रियाभोगजल्वाहादिषु क्रिया । युक्ते- 

रे तु गुवीस्यानदिव्यं न च साक्षिणः ॥' तथा--“दत्तादत्तेऽथ भृत्यानां स्वामनां 
निणेये सति । विक्रयादानसम्बन्धे ऋत्वा धनमानिच्छति ॥ युते समाह्वये चैव 
विवादे समुपस्थिते । साक्षिणः साधनं प्रोक्तन दिव्यं न॒ च टेख्यकम् |] 
इति ॥ २२॥ 
ता कामानि ० ०५ 

न क. 

सुबोधिनी 

निणैय इति यदुक्त स्मामान्येन, अस्य साक्षिदिव्ययोर्विकस्पविधानात् पूर्वोक्तनिणैयस्यापवा दः। 

तथा छेष्यादीनामपीति-- आदिशब्देन युक्तिसाक्षिणौ गृद्येते । तथा द्वारमागशक्रिया- 
मोगेति। अस्याथैः-दवारक्रिया मागेक्रिया चेति क्रियाशब्दस्य प्रव्यकमभिसम्बन्धः,-द्वारकर- 

ण मारैकरणं चेत्यथैः } तच्र च आमोगे च आभोगः परिणाहः । तेन र्रिणाहवदङ्गणादिकं र- 
क्ष्यते । जख्वाहादिषु च जख्वाहो जर्निगममामैः । आदिशब्दात् गृहादिषु प्रमार्जितरजः 

पुञ्ज प्रक्षपणस्थानमवस्करादिकं गद्यते । एतेषु पवोक्तेषु सुक्तिरेव क्रिया भरमाणं, न दिव्यं, 

नापि साक्षिणः प्रमाणभिति । (तथा दत्तादत्त इति-- दत्तं चादत्त च दत्तादत्तम् ; तस्मिन् 

बाटंभट्री 

अस्य सर्वत्रान्वयः । अच्र साक्चिदिव्ययोर्वेकस्पविधानात् तद्पवादत्वं । कास्यायनोक्तिरि 

यम् । एवममरेऽपि चिषु प्रसङ्गात् मूानुक्तमन्यदपि किचित् सिद्धान्तभूतमाह-- तथेति | 

आदिना भक्तिसाक्षिणोः परिग्रहः । एवं च ततैच्छिकस्वं नेति भावः । तत्रादौ र्ख्यस्याह 
--ययेति। पूगादेर्थः स्फुटीभविष्यति, स्थिति्मयीद्ा तस्याः स्थितेः युक्तेराह-तयेति 

कियाशब्दस्य दंदरान्ते श्रूयमाणस्य प्रत्येकं सम्बधः । क्रिया करणं ; आभोगः परीणाहः ; तेन 
च परीणाहवदङ्गणादिकं रक्ष्यते । अरौाद्यञ्वा । जख्वाहो जरनिर्गमनमार्मः । आदि- 

ना गेहादिपरिमार्जतरजःपुञप्रक्षेपस्थानावस्करादिग्रहणम् । अचर द्रं द्ोत्तरपद्कद्वद्रवटितबहू- 

ब्रीहिः ! साक्षिणामाह-तथा दत्तेति | बहुवचनान्तयो रः दत्ताद्तेषु दत्ताप्रदानिकाख्य- 

चिवादपदेष--दत्ते चेति । दन्तेऽथेति वा पाठन्तरम् । स्ामिभत्यनिणेयाख्ये तन्न । 

विक्रयेति--अर्थति नैकं विक्रीयासंप्रदानाख्ये, तत्र । धनं मूट्यं द्ातुमितिशेषः। तत्र यस्तत् 
[1 

पतला 

१ क. च. च ¦ & द्वारमर्यादिष्यक एव नासि । २ ख. स्वामिना । ३. द्. तत् सामा। ४ 

‹ परिणाहवदङ्गणादिकम्" इत्येव त. पुस्तके स्थितः समीचीनः पाठः ‹ परिमाहेन तदङ्गणादिकम् ' 

इति परिवितो रश्यते । ५ (तथाः इति मिताश्चराया ख. संज्ञितायां न पठ्यते। अ० ७. २. १२७५ 
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३१० याज्ञवस्क्यस्परतिः  [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

उभयत्र प्रमाणसद्धावे प्रमाणगतवलाबख्विवेके चासति पूवीपरयोः कायेयोः 

कस्य बटीयस्तमित्यत आह-- 

सर्वैष्वथविवादेषु बख्वल्युत्तरा क्रिया । 
ऋणादिषु सरवैष्वथविवदिषु उत्तरा क्रिया-क्रियत इति क्रिया-काय बट्वती । 

उत्तरकार्ये साधिते तद्वादी विजयी भवति, पवैकार्यै सिद्धेऽपि तद्रादी पराजीयते | 
तद्यथा-काश्चिद्रहणिन धारणं साधयति, कश्ित्प्रतिदानेनाघारणम्। तत्र प्रहणप्रति- 
दानयो; प्रमाणसिद्धयोः प्रतिदानं बख्वादेति प्रतिदानवादी जयति । तथा--पूवे 
दिकं शतं गृीत्वा कालान्तरे त्रिकं शतमद्गीकृतवान्, तत्रोभयत्र प्रमाणसद्भावेऽपि 
त्रिकरातग्रहणं बख्वत् ,---पश्चाद्धावित्वात् पूर्वाबाधेनानुततेः । उक्तं च--““ पवौ - 
नधेन नोसक्तिरर्तरस्य हि सेत्स्यति । † इति । 

कं च-सरवैष्वेवेद्यादि ॥ २३ ॥ 
सवैविवदेष्वनिर्णतिषृत्तरक्रिया दिव्यरक्षणव निणयच्यभिचारात् बरखछयसी । आ- 

सुबोधिनी 

दत्चाप्रदनिकास्ये स्वामिभृत्यनिभयास्ये विक्रयासम्प्रदानाख्ये--द्ूतं च समाह्वयं च शचूतस- 
माह्ययम्--तदाख्ये च विवादपदे प्राप्ते साक्षिण एव साधनं नान्यदित्यस्याथेः । एतानि च 

विवाद्पदान्युत्तरच्र स्फुरटी भविष्यन्ति ॥ २२ ॥ 

““सवैष्वथविवादेषु बरुववयुत्तरा क्रिय।*इत्यत्रोदाहरणान्तरमाह--तथा पूर्व द्विकं 

रातमिति । निष्काणां शतस्य निष्कद्वयं चरद्धिरिति प्रथमं गृहीत्वा काछान्तरे स्वकायैवश्ञात् 

बारुभड्ी 

सम्बन्धस्तत्रेस्यथेः । दयूते समाह्याख्ये तत्र समुपस्थिते प्रसि, तानि च चिवादपदान्य्े स्फु- 
टीभविष्यन्ति ॥ २२ ॥ 

उभेति--वादिग्रतिवादयुक्तयोः बराबटरोति भगुक्तम् इत्यथः ¦ कार्ययोः साध्ययोः 

करणरूपाऽथनिरासायाह--क्रियत इति | तात्यैमाह--उत्तरेति , भमाणान्तरेणति 

भावः | सिद्धेऽपीति - पवेप्रमाणेनेति मावः। अस्य रक्ष्यान्तरमाह--तथेति } दे ब्रदधि- 
नि ।।0।।1।।11।1० ाा ा ाााषणक 

१ च. क्रणादिष्वितयारम्य उत्तराक्रियेत्यन्तं नास्ति । २ क. च. छ. जयी भवति। ग. विजयी 
भवेत् । ३ क. ग. बधेनाठुपपत्ते। ४ क. छ. स्येह । ५ अस्मात् समस्तपदोपादानात् मिताशरायां 
“यूते समाहये चैव"‰ति व्यस्तपाठोऽआमाणिकः । 



पाधारणन्य० मा० प्र] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याए्या च ३११ 

अस्यापवादमाह-- 

आधो प्रतिग्रहे कीते पूवौ तु ब्वत्तरा ॥ २३ ॥ 
आध्यादिषु त्रिषु प्रूवेमेव कार्य बख्वत्। तद्यथा--एकमेव कत्रमेकस्याऽऽधिं 

छृत्वा किमपि गृहीत्वा पुनरन्यस्याप्याधाय किमपि गृह्णाति ; तत्र पूर्वस्यैव तद्भवति 
नोत्तरस्य । एवं प्रतिग्रहे, क्रये च । नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वात्पुनराधानमेव न 

सम्भवति । एवं दत्तस्य क्रीतस्य च दानक्रयौ नोपपयेते तस्मादिदं वचनमनथकम् । 
उच्यते--अस्वत्वेऽपि मोहात्करिचह्ोभाद्रा पुनराधानादिकं करोति तत्र पूथै बल्व - 
दिति न्यायमूखमेवेदं वचनमित्यचोयम् ॥ २३ ॥ 

0 न न ~ गा पतन आन्न 

ध्यादिषु तु पूवेेख्यादिका दिव्यक्रियायाः स््टतिसंभवात् । अतो देवदत्तेन यज्ञदत्तस्याहितं 
तद्पुन्नैरपि युज्यते । न च तेषां दिव्यम्रवृत्यवष्टम्भः स्वानुभवाभावात् । अथवा रेख्यविषय 
भा जानान 

सुबोधिनी 

तस्य वै निष्करातस्य निष्क्रयं बृद्धिरित्यञ्गाकारे तदेव परं बरूवत् विरुढस्वभावव्वेन पूवी 
बाधेनोव्प्यभावादित्यथः ॥ २२ ॥ 

न्यायमूरमेवेदं वचनमिति--एकन्राहितस्य दत्तस्य किकरीतस्य वा पुनरन्यत्राध्या- 

बाठभदट्री 

यैस्य तत् द्विकम् › तदस्मिक्निति कन् । निष्करातस्य प्रतिमासं निष्कद्रयं वृद्धिरिति मथमं गृही 
त्वा कालान्तरे तदातुमसमथस्य कायेवश्ञात्तस्यैव निष्कशतस्य निष्क्रयं वृद्धिरित्यङ्गाकारे 
तदेव परं बख्वत् विरोधेनोत्तरसंख्यायाः पूवैसंख्याबाधकत्वेन पूर्वैसंख्यां अनपत्तेरिस्यथः । 
ननु व्याकरणे सति विरोधे परस्य पूव॑बाघकत्वं दृष्टमनूदितं सूते भाष्ये च । उक्तं 
गोणी सख्या चोत्तरा संख्या पूवंसंख्यां बाधत इति । तस्प्रतिषधद्ाखमूलक कन्त 
तद्वाधेनेव परस्योत्पत्तरित्यथेः । तद्वदत्र फ मलम् ? अतस्तन्यायेनैवोभयत्र बीजमाह-- 
पर्चादिति । एकस्य, निकटे । एवमग्रेऽपि । प्रागुक्तहेतोरतासत्त्वमहेतोः सच्च सूचयन्नाह-- 

नवित्यादिना । पूव तस्स्वत्वादेवाऽऽह-- तदानीमिति । न्यायेति बहुनीहिः पष्ठी- 

1 

१ ख. क्षेत्रमन्यस्य । २ छ. एवं दत्तस्य च दानक्रियानेपपद्यते । ख. दत्तस्य च कतस्य 
दानक्रयौ । ३ क. ग. अस्वलेऽपि यदि मोहा । ४.--अ० ५. १. ४७. 



२१२ -याज्ञवस्क्यस्मृतिः |व्यवहाराध्याये साधारणा- 

मुक्तेः कैश्िद्िसिष्णेयुक्तायाः प्रामाण्यं दरौयेष्यन् कस्या्रिदधक्तेः कायौन्तरमाह-- 

पर्यतोऽब्ुवतो भूमहानिर्विदतिवाषिकी 

परेण भुज्यमानाया धनस्य दृशावाषिकी ॥ २४ ॥ 

एवायं शोकः, सर्वेष्वेव विवादेपृत्तरोत्तरसंक्रमणादु त्तरोत्तररेख्य क्रिया बरीयस्त्वं-परीक्षाबाहु- 
व्येन व्यांजकरणापनोदनात्। आध्यादिषु तु परसंस्थत्वा > न्मूखुकेख्यम्राधान्येन पूर्वैकियै 
व उ्यायसीदयथेः ॥ २२ ॥ 

युक्ते त--पर्यत इत्यादि ॥ २४ ॥ 
पश्यन्नपि यः परैरसंबद्ेशुज्यमनेन किंचिन्नयता कारे नापि ब्रूयातू नूनं तदीयं 

न भवेदिलयभिभ्रायः \ कारे नियमस्तु वेदमूखतयेव द्रष्टव्यः । नन्वेतदयुक्तम् । यदनभि... 
वथेनाशः (१) । एवं तद्यंतदाविवादादवापेश्चयाऽपि दव्यनाश्ो भवति अतो दृष्टव्यम् । 
परेथज्यमानं नोपेक्षणीयमिलयगिप्रायः। अथेतरस्य किं स्वस्वसम्बन्धोऽस्ि ? पूर्वस्य ताव... 

11 

सुबोधिनी 
दिकरणे स्वस्वमेव न सम्भवतीत्यसावेव न्यायः । एतन्मूरमेवेदं वचनस् । एतन्न्याय- 

सिद्धमेवार्थं सौकयौय अनुवदतीलथैः। जथवा न्यायस्यैव मूलमेतद्वचनम् ! अनेन वचनेना- 
ध्यादिषु पूवैवलीयस्त्वे विहिते तद्रखदेकत्राहितादेर्व॑स्तुनः अन्यत्राधानादिकं न घठते स्व- 
स्वाभावादित्यसौ न्यायो निष्पन्न इत्युभयथाऽपि न्यायमूमेवेदं वचनमिल्युक्तिरनुसन्धेया 
॥२३२॥ । 

सुक्तेः केश्िद्विशेषणेथुक्ताया इति आसेधराहित्यचिरकारुत्वादीनि विशेषणानि, 

बारुमट 

तत्पुरषो वा एकन्राहितादेरन्यत्राधानकरणादो स्वस्वत्वमेव नास्तीत्ययमेव न्यायः तस्सिध्या्थं 
एव स्फुटस्वायानु्यतेऽनेन। यद्वाऽनेन तथार्थ बोधिते तद्वरात्तस्य पुनस्त स्वत्वाभावादिति। 
स न्यायो निष्पन्न इति । उभयथाऽपि प्रकृतोक्तिर्निवांधवेति भावः ॥ २३ ॥ 

भुक्ते-प्रायुक्तप्माणान्तयीतायाः । कैश्चिदिति-भासेधरहितश्ववचिरकारुस्वादिविशेषणे 
यक्ताया इत्यथः कायोन्तरामिति-पूैत्र क्रियादाब्दस्य कायैपरत्वस्योक्ततवेन तदुभयान्यतरका 

्यासिद्धिरूपकायौतिरिन्छ क खुसाध्यासेद्धिरूपकायोतिरिक्तकायैमिलयथैः। अनेन व्यवहित ऽगतिरुक्ता एकदेशिमतेन व्याच 



साधारणव्य० मा० प्र] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरखूपव्याख्या च ३१२ 

परेणासंबद्धन मुज्यमानां भुवं घनं वा पयतः अन्रुवतः मदीयं भूः न 
त्या मोक्तव्येति अप्रतिषेवयतः तस्या भूमेविदतिवार्धिकी अप्रैतिखं विंशतिवर्षो- 
पमोगानेमित्ता हानिमेवति | घनस्य तु दस्यश्वदिदडावार्धिकी हानिः । नन्वेतदनुप- 
पनम् ; न ् यप्रतिषेधात्स्रत्वमपगच्छति,--अप्रतिषिद्धस्य दानविक्रयादिवत् स्वत्निवरत्ति- 

रीत्याचायौभिप्रायः। इतरस्यापि स्वत्वं नेव, परस्वबुद्धयैव भोगप्रव्रत्तेः । यचेव तर्हिं रान्न 
स्तदा दोषम् । तदपि सस्यम् , अथ किम् । नृपस्येव तद्धवतु,-- स्वामिनो हान्युपदेशात्, तथा 

० (+ 6, 

सुबोधिनी 

तेयैक्तायाः।पदयतोऽव्रुवत इव्येतद्रचनमेकदेशिमतमादाय व्याच्--प्रेणासम्बन्धेन भुज्य- 

मानापित्यादिना । अनासेधात् स्वामिनः स्वत्वानपगमात् रविश्चतिवबोपभोगादिभिश्चोप- 

भोक्तः स्वस्वाप्रपिर्वैशतिवार्षिकी दशवार्षिकी च हानिरनुपपन्नव्याक्षिपति-नन्वित्यादिना । 

अनासेधात् स्वस्वानपगममाह-- न द्प्रतिष्रेधादिति | तत्र हेतमाद--अप्रतिषरेधस्येति | 

यथा दानविक्रयादेः स्वत्वापगर्महेतुत्वं लोके शाखे च सिद्ध तथा प्रतिषेधस्य नास्तीस्यथः । 

बारभद्ी 

-परेणेति। सम्बन्दरे सति दानक्रियादिरूपे हान्यभावादाह-असम्बन्धेनेति | कमौकांश्नायां 

मत्यासत्तराह--मुज्यमानां भुवमिति । पयतः वादिन इत्यथैः! अन्रुवत इति छेदेनाह-- 

अन्रुवत इति । तत्र कमोकाष्काशान्तये तदथमाह मदीयेयामिति । अग्रतिषेधयतः 

षष्ठीम् । तस्या इति--तत्सम्बधिन्याः परेण भ॒ञ्यमानाया इत्यथैः । स्पष्टस्वाय पुनराह-- 

अप्रतीति--अशब्दं यथा तथत्यथः । विंशतिवषेकब्दः तदुपभोगे खाक्षणिकः कृतशषब्दे स्वरथ 

^ कारम् ?' वषैस्य भविष्यतीति उत्तरपद बरद्धिः। एवमभ्रेऽपि। तदाह--भोगनिमित्तेति । 
अनुपपत्तौ हेतुमाह---न हीत्यादिना | अग्रतिषेधात् स्वामिनः स्वत्वानपगमयुक्ता तावसप्॑न्तं 

१ ख. परेणासंबन्धेन । छ. परेणेत्यारम्य वार्पिकीलयन्तं नासति । २ क. अप्रातिरवमिति नास्ति । 
ङ. च. छ. ग. अप्रतिरवविशत्ति । २ त. त्वाप्रतीतिवि । ४ थ.द. गमेदे) ५अ० ४.३. ११। 
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२१४ याज्ञवस्क्यस्मातिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

हेततस्य ठोकद्याच्योरप्रसिद्धत्ात् । नापि विंशतिवर्षोपभोगात्. स्वलम् --उपमो- 

गस्य स्वत्वे प्रमाणत्वात् , प्रमाणस्य च प्रमेयं प्रत्यनुत्पादकतवात्, रिक्थक्रयादिषु 

स्वत्वकरणदेतुषु अपाठाच्च | तथा हि--“' स्वामी र्थिक्रयसंविभागपरिय्रहाधिगमेपु। 

विधस्य राजगामित्वात् | अथवा पूर्वस्वामिन एव तदपेणीयम् ; तत्स्वत्वापाये हेत्वभावस्य 
तिस्तु दष्टमूरुतयाऽप्युपप्यत एव। उपेक्षानिषेधमात्रं चेतत् । हानिवचनं तु निन्दामाच्रतवे- 

सुबोधिनी 

उपभोगादु पभोक्तुस्स्वत्वाभावमाह-नापि विंडातिवर्षोपभोगाद्ाति | तत्र हेवमाह--उप- 

मागस्य स्वलेऽप्रमाणत्वादिति । अयमभिप्रायः-- यथा धूमानुमानस्य पवतेऽचचिक्ञापकल्वं 

नोस्पदकत्वे तथोपभोगस्यापि स्वप्रमेय भूतस्वत्वजापक्वेनोत्पादकसत्वम् । अतो नोपभोगात् 
स्वस्वोत्प्तिरिति 1 उपभोगात् स्वत्वाभावे हेव्वन्तरमाह- रिक्थक्रयारिविति । कारकदे- 

तुषु मध्ये मोगस्य पाठाभावात् तस्योत्पादकहेतुत्वं नास्तीलयथः । कारकहेतुष्वपारमेव 

दशेयति- तथा हि स्वामी सिंथक्रयेति। गोतमवचनस्यायमथैः-- रिक्थक्रयसविभागपरि- 

ग्रहाधेगमेषु सत्सु स्वामी भवतीति सवंसाधारणस्वतवकारकहेतुपरिगणनम् । अप्रति- 
बन्धो दायो रिक्थम् ; साप्रतिबन्धो दायः संविभागः; परिग्रहोऽरण्यादिप्वनन्यपारगृहीतत् 

बारभद्री 

तादशोपभोगन स्वःवानुत्पत्तिमाह-नापीति) सत्यामिति, उत्पयत इति रषः) अत्र हेतुमाह- 

उपमागस्य सते प्रमाणत्वादिति, तस्य स्वत्वविषयकग्रमितिजनकत्वादित्यथः। क्वचिस्स 

मस्तपाठः, यथाधुमस्य पवेतादाव्िज्ञापकस्वं न तदुत्पादकत्वं तथोपभोगस्यापि स्वप्रमेयभू- 

तस्वस्व्ञापकस्वं नोरपादकत्वमतो न तदुस्पतिरिति भावः। तदाह- प्रमाणेति ] ननुषभोगस्य 

न तत् प्रमाणत्वं, मानाभावात् ; किन्तूरपादकस्वमेवेति चत् आह--रिकेथेति] तन्न तस्या- 

पारान्नतस्य तत्वमित्यथः । तत्रापाठमेव दशैयति-- तथा हीति | गौतमवाक्यमाह-- 

स्वामीति । रिक्थादिषु पञ्चसु सत्सु स्वामी भवतीति स्वस्य साधारणस्वत्वकारकहेतुपरिगिण- 

नम् । अप्रतिबन्धो दायो रिक्थम् ; समप्रतिबन्धो दायः संविभागः; कयः प्रसिद्धः; अरण्यादिष्व 

नन्यपरिगृदीततृणकाषछादिस्वीकरणं परिग्रहः; निध्यादिम्रािरधिगमः। असाधारणहेतूनाह- 

१ थ. स्ादकतमतो । २ भ. द्. स्वस्ोपपात्ति । 



साधारणन्य० मा० प्र°] ससनव्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च २१५ 

बराह्मणस्याधिकं रुब्घम् | क्षच्रियस्य वजितम् | निर्विषं वेदय्ुद्रयोः]” इत्यष्टावेव स्व- 
स्वकारणदहेतून् गोतमः पठति न भौगम् । न चेदमेव वचनं विंडातिवषौपमोगस्य 

{~ ^ (~ 
सैत्ापत्तिहेतुवं प्रतिधादयतीति। युक्तम्--ल्स्य सववहेतूनां च लोकम्रसिद्धवेन 

राच्ेकसमाधिगम्यलामावात् । एतच्च ॒बिमागप्रकरणे निपुणतरमुपपादयिष्यते । 

नोपेक्षस्य व्यवहारप्रबच्ययोग्यतामात्रल्तपिफरुं तदेव चात्र युक्तम् 1 अन्यथा श्रतहानिरश्रत- 
कट्पना च स्यादिल्यर प्रसङ्गेन ॥ २४ ॥ 

सुबोधिनी 

णकाष्ठादिस्वीकरणम् ; अधिगमे निध्यादिभािः।जसाधारणारकदतूनाह -- ब्राह्मणस्याधिकं 

छन्धमिति। बाद्यणस्य प्रतिम्रहादिना यह्ब्धं तदधेकमसाधारणम्। श्चूद्स्य द्विजङ्धश्रूषादिना 

भृतिरूपेण यछ्छव्ध तदधिकमसाधारणम् । “` निर्वेशो भतिभोगयोः 1** इत्यमरः । ननु 
““परयतोऽन्रुवतः' इतीदमेव योगीश्वरवचनं विशतिवषौपभोगरस्यं दशवर्षोपभोगस्य च स्वस्वहे- 

 तुत्वविधायकं मविष्यतीत्यत आह---न चेदमेव वचनमिति] तत्र हठः स्वस्य स्वत्वहेतूनां 

चेति । अयमभिप्रायः--विघेरव्यन्ताप्राप्त्रापणस्वभावत्वेन रोकम्रसिद्धेऽ्थ ्रद्रस्यभावा. 

दिति । एर्तच विभागप्रकरणे इति । स्वस्वस्य स्वस्वहेतूनां च लोक किद्धस्वमिति ( वच- 

नात्) एतत्। एवं तर्हिं गौतमवचनस्य का गतिरियाशङ्कय शाखपरिगणितेरेव हेतुभिः स्व- 

बार्मद्री 

्राहेत्यादिना ] बाह्यणस्य प्रतिग्रहादिना यद्छब्धं तद्धिकमसाधारणसिलयथैः । वेश्यस्य 

भोगरूपेण मृतिरूपेण वा यद्लन्धं श्द्रस्य दविजशश्चषादिना प्रतिरूपेण यछन्धं तदधिकम- 

साधारणं स्वत्वजनकम्। “निर्वेशो भृतिभोगयोः '' दइल्यमर्ः। ननु एवमपि पद्यत इति वचनं 

तादश्षोपभोगस्य स्वत्वहेतुस्वविधायकमस्त इत्यारयेन शङ्त-- न चेद मिति। आपत्तिः प्रा्िः। 

तत्र हेतुमाह-- स्वववस्येति ¡ एकशब्दो मात्राथः। विधेरल्यन्ताप्रासप्रापण स्वभावत्वेन रोक- 

प्रसिद्धार्थं प्रवृयभावादिति भावः । एतचचेति--तस्य तेषां च रोकसिद्धत्वमिलेतदिल्यथः । 

१ क. क्षलियविनितम् ! ख. कषत्रियस्य विनिजिंतप् । २.--4०. ३९--४२. ३ छ-स्वतलो- 
पपत्ति स्वत्वो्यत्तिहे 1 ४ क. यतीदयुत्तम् । ५ थ. "कारकः इत्यादिः ‹ समक्षभोगे च हानिकरणामा 
वेनेति' प्रतीकान्तो मन्थो न पठयते । ६ त. गस्य स्वववहैुते वि। ७ द. ° एतच इत्यादि ' एतत् ' 

इसयन्तं नास्ति । ८.---३. नानाथैव ° २१५. । 



३१६ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्यये साधारणा - 

गौतमवचनं तु नियमार्थम् | सपि च--* अनागमं तु यो भुङ्के बहून्यब्दसतान्यपि | 
चौरदण्डेन ते पापं दण्डयेत्पृथिर्वापतिः।।› इव्येतदनागमोपभोगस्य सख्व्वहेतुवे वि. 

रद्धयते । न च “अनागमं तु यो भुङ्ख” इत्येतत्परोक्षभोगविषयम् । ““पञ्यतोऽन्रचतः 

इति प्रवयक्षमोगविषयमिति युक्तं वक्तुम ,--““अनागमं तु यो सुङ्क इत्यविहेषाभि- 

सुबोधिनी 

तवमुस्पादयितभ्यं नापरश्िणिततैः, यतो नियमाददृष्टं जायत इत्येवं नियमा, न ठु स्वत्वं का 

रकहेतवो वा श्ाख्रसमधिगम्या इलेवमथमिवयाह--गौतमवचनं विति । अनागमोपभो- 

गस्य स्वत्वहेतुत्वे विरुद्धयत इति । अनागमोपभोगेम स्वत्वोत्पत्तौ उपभोक्तेदेण्डविधान- 

मनुपपन्नम् । विधीयते च दण्डः । अत एतद्वचनविरोधाद्पि स्वस्वसुपभोगान्नोषद्यत इलय- 

थैः, ननु विरोधे सवौत्मना उपभोगात् स्वस्वानुरपत्तिः । न च विरोधः । तथा हि ““अना- 

गमं तु यो भुङ्के” इव्यनेनैतद्विधीयते--स्वामिनोऽसखमक्चं बहुकारोपभोगेऽपि स्वत्वानुत्पादाहु- 

पभोक्ता चोरवद् दण्डय इति। पश्यतोऽन्रुवत इत्येतत् त॒ अययुमथ विधत्त--स्वामिनः समक्- 

मनासेधोपभोगे विदयविव्षाीयनन्तरं हानिभैवति । उपभोगादुपभोक्तुः स्व्वसुत्पद्यत इति । 

एवञ्च परोक्चापरोक्षविषयत्वेनानयोनै परस्परविरोघो, येन पर्यतोऽबरुवत इलयत्रोपभोगात् 

स्वत्वप्रतीतिनै स्यादिलयाशङ्कय परिहरति-न चानागमं तु यो भुङ्क इयेतदिति । नहि 

मरतिक्ञामात्रेणाथैसिदधिरिवयारङ्कय देतमाह-अनागमं तु योभुङ्क्ते” इतीति} अयमाशयः 

याभी 

न चेवमुक्तगोतमवाक्यस्य का गसिरत आह -- गौतमेति] नियमा शासख्चपर्गिणितेरेव हेतु 

भिः स्वस्वमुत्पा्यम् › नापरिगणितिः चोथादिभिरपीति नियमाय, न तु स्वत्वग्दि्ाख्रधिगम्य- 

मियेतदथैमिलयथः यद्वा तैः स्वत्वमेव लास्वत्वमिति तथा नियमः स्छतिविरोधरूपे दोषाभे- 

ल्याह-अपि चेति । दौ बाह्यणावित्तिवचु बहूनीति प्रयोगः । विरुध्यत इति-- अनाग 

मोपभोगेन स्वत्वोघत्ताकुपमोकछुदैण्डविधानमयुपपच्रं, विहितस्तु दण्डः+अत एतद्रचनविरोधाद्- 
क (क 

पि न स्वत्वमुपभोगात् स्वसानुव्पत्तिः स एव नेलाशयेनाऽऽह-- न् चेति! स्वाम्यसमक्ष बहु- 

कारोपभोगेऽपि स्वत्वानुस्पादादुपभोक्ता चोरवदण्ड्य इति तदथः! परयत इति स्वामिनः सम 

क्षंमनासेधोपभोगे विशतिवषाोदृध्यै तद्धानि भवतीति उपभोगाहुपभोक्तुः स्वत्वसुत्प्यत इति त- 
दर्थः एवं च परोक्षव्वापरोक्च्वरूपविरोषपरस्वेन मियो विरोधो येन तदभावः स्यादिति भावः। 

वि ^ 

प्राषज्ञामत्रेणाथतिद्धेरत्र हेतमाद-अनागमपमिति] उक्तविशेषं विना सामान्येन तादशोपभो- 
पी जानता भना स म १ = 

१ख. चये) २ द. पपत] 



सधिारणंव्य० मा० प्र] ससम्याख्यभिताक्षरा सदिश्वरूपव्याष्या च ३१७ 

घानात् ; ° नोपभोगे बरु कायेमाहत्रो तस्सुतेम वा । पञ्युस्त्रीपुरुषादीनामिति 

धर्मौ व्यवस्थितः।।) इति कात्यायनवचनाच्च ; समक्षभोगे च हानिकंरणामवेन हा- 
= ५ णश (~. (~ त (~ र नेरसंभवात् । न चेतन्मन्तव्यम्--ाधिप्रतिग्रहक्येषु पृवस्याः क्रियायाः प्राबरल्या- 

न (.. 

सुबोधिनी 

परोश्चत्वापरोक्षत्वरूपविशशेषमन्तेरेण सामान्येन योऽनागमं तु भुङ्के स दण्ड्य इति निशान 

परोक्षविषयत्वेन व्यवस्थापनं युक्तम्, तेन विरेध इति। नोपभोगे बर कायैमिति--उपभोग- 

मात्रबरादेव न स्वत्वसिद्धिरियथैः । समक्षभोगे च हानिकरणामवेनेति--अनासेधे च 

स्वत्वानपगमादुपमोगेन च स्वस्वाग्रा्ेरिति पूर्वोक्ताजुसन्धानेन हानिकरणाभावो दष्टम्यः | 

न तु ““पर्यतोऽन्रबतः? इयस्य माभूत् पूर्वोक्तऽथैः। ““आधो प्रतिग्रहे करते” इलयत्राध्यादि- 
घु पूर्वक्रियाप्राबल्यमभिहितस्। तदपवादेन भूमौ विद्यतिवर्षोपभोगसहिता उत्तरक्रिया धने 
तु दश्चवर्षोपभोगसदहिता उत्तरक्रिया च बरूवती । अतत एर्वविधस्थरे अआध्यादिष्वपि उन्त- 

रा क्छियिव ग्राष्येव॑रूपोऽर्थोऽस्तविलयैराङ्कय परिहरति-न चेतन्मन्तम्यमियादिना ।अनन- 

क्रिया नाम करणं, कृतिरिति यावत् । भूमो विंशतिवर्षोपभोगरहितस्थले धने च दश्यवर्षोप- 
भोगराहितस्थरे पूर्वकृताध्यादिकमेव बलवत् । एतदभावस्थरे तु पूवैटरताध्यादिकपेक्ष- 

योत्तरकारकरृतमेवाध्यादिकं बरुवदिति शङ्कावादिनोऽभिप्रायः । परिहारवायभिप्रायस्तु उत्त- 

बाङंभद्री 

क्ुदैण्डनिर्देशात् न तथा व्यवस्था युक्तेवेति भावः। नु तन्न सामान्योक्तावप्यन्र विशेषोक्तया 

एतदन्यपरप्व तस्येति युक्तैव भ्यवस्था।अत आह-नोपेति। उपभोगमान्रबलादेव न स्वस्वसिद्धि- 

रिव्यथः।तथा च कथं समश्चमोगेऽपि तन्मात्रारस्वत्वहानिस्तदुस्पत्तिश्च यदि तथा स्वीक्रियते तहि 

सामान्येनैतत् वचनविरोध इति भावः 1 नन्विदमपसेश्चषभोगविषयकमेवास्तायुक्तवचनेकवा- 
क्यतया ; अत आह-समक्षोति। चोऽन्ते योज्यः; अनासेधेन स्वस्वानपगमात् उपभोगेन स्वस्वा- 

निप्प्तेश्च परागुक्तसीया हानिकारणाभाव इति भावः। तस्मादेतदनुपपत्तिस्तद वस्थेति सिद्धम् । 

नन्वेवं मास्त्वस्य प्रागुक्तीऽथैः किन्त्वन्य एवेलाह-- न चेतन्मन्तव्यमिति । इतीयन्तं वक्ष्य 

माणमित्यथैः । प्राबद्येति आध्यादिषु तदपवादल्वेन यत पूवेक्रियायाः प्राबल्यञुक्तं तदपवाद्- 

तया भूमौ विश्यतिवषोंपभोगसदहितोत्तरकरिया प्रबला । धने तद्छवर्षोपभोगसहिते तादृश्स्थरे 

१ ख. हानिकरणामा० । २ ख. व्राधल्याद्पवा० 1 ॐ. पूर्वस्याः क्रियायाः प्रानल्यमनेनो 

च्यते । ३ द. दपरोक्षापरोक्षवि ! 9 त. मभिप्रेतम्। ५ त. स्ये वा। 



२१८ याज्ञवस्क्यस्पतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

परवादेन भूषिषये वंश्यतिवर्षोपमोगयुक्तायाः; धनविषये दरावर्षोपमोगयुक्तायाः; 

उत्तरस्याः क्रियायाः प्राबल्यमनेनोच्यत इति । यतस्तेपूत्तरेव क्रथ तत्वतो नोपप- 

दयते, स्वमेत्र द्याधेयं देयं विक्रेयं च भवति । न चाहितस्य दत्तस्य विक्रीतस्य वा 

सल्रमस्ि । असखत्दाने प्रतिग्रहे च दण्डः स्मथते--“* अदेयं यद्व गृह्णाति 

यश्चादेयं प्रयच्छति । उभौ तौ चौरच्छास्यौ दाप्यौ चोत्तमसाहसम् ||'' इति । तथा 

आध्यादीनां त्रयाणामपवादवेऽस्य श्ेकस्याधिसीमादीनामुत्तसश्योकेऽपवादो नोपप- 

क (6 

सुबोधिनी 

रक्गियाया एवाभावात् पूैञ्रियपेश्चयोत्तरक्रियाप्राबस्यं न घटते, यतः सति हि धर्मि- 

णि धसचिन्तनमित्ति | अकेञ्चिवं च सति पूर्वाक्तवक्ष्यमाणयोगीश्वरवचनयोः परस्पर- 

विरोधादानर्थक्यमपि स्यादिलयारङ्गयाऽऽद-तथाध्यादीनां त्रयाणामिति | जयमभिप्राय-- 

विडतिवषौपभोगसदहितं दशवर्पोपभोगसहितं चोच्रकारुकरतमाध्यर्पदिकं बलबत् ; एतद् 

पेश्षश्रा पूर्वकालङृतं दुबैरमिति ““पर्यतोऽव्रुवत' इल्यनेनाभिधीयत इति पूवेपक्षिण 
$, 

आवायः; । एवं॒स्थिते ^“ अधिसीमोपनिक्षेपजरब,खुधनेवना । ”` इति पूर्वाक्तापवाद 

बाटमद्धी 

आध्यादिष्वप्युक्तरेव क्रिया ग्रह्येव्येवाथे इलयथैः। अत्र करिया कृतिः।भूमो विंश्चतिवर्षोपभोगाभा- 

वे धने च तादुश्शतदभावे पू्वक्रताध्यादिकमेव प्रबरम् , तताऽन्यत्र तदपक्षयोत्तरकालकरतमेव 

तत् भ्रवरूमिति व्यवस्थेति भावः । हेतमाह~-यत इति | तेषु जाध्यादिपु उत्तरक्रियाया एवा- 

भावात् पूर्वकरियापेश्चया प्राबल्यं न संभवति;ःसति धमेणि धमेचिस्तनमितिभावः। तत्राऽऽह- 

स्वमेव हीति । स्व्वविशिष्टमेव दीत्यथः। तच्र हेचमाह-- न चेति! न हीत्यर्थः! वार्थाय 

प्रतिहे युक्तथन्तरमप्याह --स्वत्वे ति। अभ्युपेप्य एवं सति याज्ञवस्क्यपूवपिराेरोधादानथः 

क्यापत्तिरपि दोषान्तरामेत्याह-तथेति | अस्य श्छोकस्येत्यस्य मध्यमणिम्मायेनोभयनच्रान्वयः। 

जपत्रादो अपवादत्वम्।आघो पूव उत्तरप्राबस्येऽनेन बाधितेऽग्रिमवचननाधत्ते तदपवादतयात्तर 
क 

कायभ्राबल्यबोधने विपरैताभिधानेन मिथो विरोधादानथक्यमिति भावः 1 उपसंहरति- 

१ ख. उत्तरविषयक्रियायाः । २ ख. ड. अस्वत्वस्य । क. च. अस्वसवस्य दने ३ थ. द्, 

एवंच) ४द्.यैवषू. 



साधारणव्य० मा० प्र] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ३१९ 

यते । तस्माद्रम्यादीनां हानिरनुपपननैव, नापि व्यवहारहानिः । यतः “येक 

कुर्वतस्तस्य तूष्णींमूतस्य तिष्ठतः । काटे विपने पूर्वोक्ते व्ववहारो न सिध्यति ॥'' 

इति नारदेनोपेक्षायां लिङ्गामावक्कता व्यवहार्हानेरुक्ता, न तु वस्वभावकृता । तथा 

मानुनाऽपि-““ अजडद्चेदपौगण्डो विषये चास्य भुज्यते । मग्रं तद्रयवहारेण भोक्ता 

तद्धनम्ीति॥' ति ग्यववहारतो भङ्घो दर्दितो न वस्तुतः । ग्यवहारभङ्गस्चैवम्- 

भोक्ता किक वदति 'अजडोऽयमपौगण्डोऽवाखोऽयमस्य सक्निघौ विंङातिवषाण्य- 

सुबोधिनी 

केने्रवचनेनाधावुत्तरकायथै बलवन्न भवतीति विधीयते । तथा च पूचेण वचनेनाधा 

ु्तरका्य॑बरीयस्त्वविधानादुत्तरेण वैपरीव्याभिधानाच्च परस्परविरोधादानथंस्यमिति । 

ननु माभूत् स्वरूपहानिभूम्यादीनामासेधाययकरणे विशतिबषोयनन्तरंः व्यवहारस्य 

तद्विषयस्य च हानिमैवप्वितीव्यत आह-- नापि व्यवहारहानिरिति । तत्र हेठः--यत उ- 

पेक्षां कुत इति । अस्य वचनस्य पृवोक्ताथ हेतव्वमेवोपपादयति । इति नारदेनोपेक्षा 
क (१५ 

षिद्धाभावकृतेति | अपेक्षायां यानि षरङ्ञानि जडत्वबारत्वादीनि, तेषामभावः, वत्करृता 

बाटमद्र 

तस्मादिति । हानिरिति स्वस्वहान्या स्वरूपदशनारेत्यथ; । ननु माभूत्स्वत्वरूपहान फ 

तु तदनन्तरं तद्विषयच्यवहारहानिरनेन प्रतिपाद्यते इ्यत आह-- नापीति । तावस्पयन्त परो- 

पभोगे वस्तुनो नष्टत्वात् तदभावनिमित्तकनुपादिकृतवास्तवम्यवहारहानिरिव्यथेः । तत्र हेतु 

माह--यत इति । उक्तः इत्यत्रान्वयः) तस्य वादिनः उपेक्षामित्यनेन दारीरव्यापारश्चुन्यत्व, 

तृष्णीमित्यनेन वार््यापारशन्यत्वं, तेनाजुवत इत्यलाभः, तिष्टतः विमानस्य, अनेन दहि- 

चिधा विद्यमानस्वच्यवच्छेद्। तेन पश्यत इस्यथखाभः। विपन्ने पृण समाप्ते इति यावत् । पूवो 

क्ते सङ्कतिते । व्यवहारहानां सुख्यहेतुमाह उपेक्षाच्ङ्घति | अन्यथा तद्विङेषणानथक्यमेवेति 

भावः । तथा चोक्ता हेतुत्वमेवास्य वचनस्यानेन उपपादितामिति बोध्यम् । उपेक्षाया या 

नि लिङ्गनि जडत्वबारत्वादीनि तेषां योऽभावस्तस्कृता ताज्नमित्तेवेय्थः । उपेश्षारिङ्गे 

घ्वसट्सु एतावसपर्यन्तविपन्नवस्तुनः स्वीयस्वे किभिप्यनेन व्यवहारो न कत दते प्रत्याथनाक्त 

वादी निरन्तरो भवतीस्येव प्रकारेण भ्यवहारामात्रो नारदेनोच्यत । उपक्षां कुवत इ्युक्तः 

अन्यथा तदानभक्यं स्पष्टमेव । अतो न वस्तुतो ग्यवहाराभावो वक्तु शक्य इति तात्पयम् । 

साधकान्तरमाह-- तयेति | विषयश्चास्य मुज्यते इति | विषयं चास्यात पाठान्तरम् । 

विषये चास्य अुन्जत इति वृतीयः पाटः] विषयो देशः अस्य धनिनः । अजडश्वेदित्यादि- 

१.-- ८. १४८. । २ प. अथेति । 



२२० याज्ञवस्क्यस्मातिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

प्रतिरवं मया मुक्त; तत्र बहधः साक्षिणः सन्ति; यदस्य स्वमन्यायेन मया मुज्यते 

तदाऽयं किंमियेतावन्तं काटसदास्तेः इति ; तत्र चायं निरुत्तयो भवतीति । एवं 

निरुत्तरस्यापि वास्तवो व्यबहारो भववयेव,--^“ छं निरस्य भूतेन व्यवहारानये- 

नरृपः।।' इति नियमात् । अथ मतम्--यद्यपि न वस्तुदानिः, नापि व्यवहारहानिः, 

तथाऽपि परयतोऽप्रतिषेधतो व्यवहारहानिराङ्का भवतीति तन्निब्रत्ये तूष्णीं न स्था- 

सुबोधिनी 

तन्निमित्ता । एतदुक्तं भवति--उपेश्चाटि्गेष्वसस्स्वपि व्यवहारोऽनेन किमिति न कृते 
विप्रतिपन्नवस्तुनः स्वकीयत्वे इति प्रत्यार्थनाऽभिहिते वादी निरुत्तरो भवत्यिवभ्रकारेण 

व्ययहाराभावो नारदेनाभिधीयते,--उपेक्षां कुवैत इत्यभिधानात् । अत्तो न वस्तुतो 
व्यवहाराभावो वक्तु शक्यत इति । ““पर्यतोऽग्रुवत' * इय्येतद्व चनं प्रकारान्तरेण व्याचष्टे-- 
अथ मतमिलयाष्िना । अयम्थः--- जनासधरविशातिवर्पोौपभोगात् तादशछदरवर्षोपभोगाच 

भूम्यािकस्य वैस्तुनो हानिवौ तद्िषयस्य व्यवहारस्य चा हानिरनेन वचनेन न प्रति- 
पायते ।! अपि तु स्वसमक्षमेव स्ववस्तुन्युपञुञ्यमाने सलयासेधं यदि स्वामी न करोति, 

क ¢ व. 

तदा कालान्तरे व्यवहारहानिशङ्का भवेदिति व्यवहारहानिरङ्कानिव्रयथेमसेधो विधेय 

बारभदट्री 

० याककिञ्चिदशवषीणि साक्नेधौ प्रेक्षते धनी । अुज्यमानं परैस्तूष्णीं न स तद्छन्धुमहति॥"? 
दरति पुथैस्य देष इतति मेधातिथिः) तद्धनं तद्धनिकस्य तदु्पन्नफलरूपम् | इतीति-एवं्रका 

रेण प्रथमपक्ष निराचष्टे | न वस्तुत इति | अस्य वचनस्या्थ प्रतिपादयन्नाह--व्यव- 

हारोते | भवतीति इत्यन्तेनान्वय ; । वदतीव्यस्य स्तं इ तिव्यचान्वयः । अजड इत्यादि 

उपलक्षणमन्येषामपीत्याह--अवार इति | स्येति सूचितमाह-सन्निधाविति | वन- 

स्त॒त इत्यस्य फरूमाह-एवमिति | अथास्यान्यथा व्याल्यानमाह-यथामतमिति | ताद्सो 

पभोगात् न भूम्यादेस्तद्विषयस्य न व्यहारस्य च हानिः, किं तु तस्य तादृशस्य व्यवहारस्य च 
हानिशङ्कस्यादिति तज्निवरत्यथेम् जासेधो विधेय इत्यासेधस्यावरयकक्तैन्यतां विधत्ते इद- 
नि 1 

१.--व्य० १९।२त. द्. सतोहा। ३ म०. ८. १४७. } स्त इति उदास्ते इत्यस्य 

प्रतीकम् । 
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तन्यमिव्युपदिद्यत इति । तच्च न,-- स्मातेकाटाया मुक्तेदानिदौङ्खाका- 

रणत्वामावात् । तूष्णीं न स्थातन्यमिवयेतावन्मात्रौमिधित्सायां विंराति- 
ना अब णता तात न ०9 

सुबोधिनी 

इत्यासेधस्याव्यकतंव्यतां विधत्त इति । तदपि व्याख्यानं दूषयति- तच्च नेयारिना । 

किमयं तृष्णीं न स्थातव्यमिस्युपद्ेशोऽदष्टाथै उत दष्टाथैः? न तावत् दष्टाथैः । तथा हि 
--्यवहारहानिशङ्गायां सटां तन्निवृच्यथमयमुपदेरो वक्तभ्यः । सा च शङ्का कारणे 

सत्येवोत्पद्यते नासति । तच्च कारणं विशतिवैर्षपरिभेता अुक्तिराहोस्विदन्यत् ? न 
तावदन्यत् , वचनेऽनुपादानात् असम्भवाच्वेति बहिरेव परिल नापि ताशी युक्तिरियाह- 

स्मातेकालाया मुक्तेरिति अयमथैः--असौ मदीयं क्षेत्रादिकं भरतिग्रहादिक- 

मन्तरेणोपभुड्न्त इति स्मरणयोग्यकारीना या युक्तिः तादशुक्तया व्यवहारहानि- 
राङ्कव नोत्पद्यते साक्ष्यादिसस्भवादिति । नाप्यदष्टा् इत्याह-- तूष्णीं न स्थातव्यमितीति | 

जच्र ‹ एतावन्मात्राभिधित्सायामाेवाक्षेतं स्यात् ` इल्युत्तरेणान्वयः । अविवक्षितम-“ 

बार्भदट्री 

वचनमिवयथेः । तदपि व्याख्यानं दृषयति- तच नेति | नञ तुष्णीं न स्थातव्यमिल्युप 

देः किमद्ष्टाथेः, उत दष्टाथैः । न तावदन्लयः,--असंभवात् । व्यवहारहानिश्चङ्कायां सस्यां 
तज्निवृत्यथेसुपदेशो वाच्यः। सा च कारणे सत्येव भवति नासति । तच्च कारणं विश्चतिवषै 
परिमिता भुक्तिरुतान्यत् । तच्र नान्त्यः वचनेऽनुक्तेः। ना इत्याह--स्मार्तेति | सरण. 

विषयतायोग्यकाछिकभुक्तया व्यवहारहानि्ङ्केव नोवद्यते साक्ष्यादिक्षभवादिति भावः! 
नाप्यदष्टाथं इत्याह--तुष्णीभेति । दोषद्टयग्रतिपादकोऽयं अन्थः । अविवक्षितं स्यादि- 

त्यस्योभयनच्रान्वयः । तथा चेतावन्मान्राभिधित्सायां अविवक्षितमनुपपन्नं स्यादित्याद््थैः 
तूष्णीं नेव्युपदेशस्यादष्टं फलं विधिवलात् कर्प्वं यद्यपि, तथाऽपि कल्पनैव तावत् गरीयसी । 
किंचादष्टसत्वमेव न ““वाराम्मातभागोऽपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः।? इति न्यायात् । कि च 

वक्ष्य माणप्रकारेण गत्यन्तरसस्भवे तदभावमूरकतत्कत्पनाऽसंगता । एवं चादष्टकल्पनयेवा 

स्य॒ साथक्यं कल्पनाया बाजाभावान्नास्यारष्टाथेस्वसिंतति मावः । अस्योपदेशस्यादष्टा्थैत्व- 
मम्युपेत्याप्याह--ंरातीति। अत्र तदविवक्षितमनथकं स्यादिस्यथेः । अस्योपदेशस्यादृष्टफ- 

मि ००५४५११४ 

१ क. हानिशाङ्ाकारणत्वात् ; करणत्वात् । २ क. मातरविधित्सायां । ३ द. (उत ट्टा" 
इति नास्ति थ. (न तावत् दृष्टार्थः" इति नास्ति । ४ थ.द. हानिरङ्का । ५. द्. 
वषोदिप । 

41 
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प्रहणमविवक्षितं स्यात् । अथोच्यते--विरातिम्रहणमूष्व पत्रदोषोद्धावननि- 

सुबोधिनी 

नुपपन्नमिति यावत् । अयमभिप्रायः-- तुष्णीं न स्थातव्यमिलस्योपदेशस्यादष्टं फर- 
मिति वक्तव्यम् । तचच्च फर विधानवलात् कर्ण्यम् । कल्पना च गरीयसी । अरष्ं 
तावन्नास्तीयेव प्रतीयते, “ बारायश्तभागोऽपि न कल्प्यो निष्परमाणकः।? इति न्यायात् | 
सा च कल्पना सम्भवत्यसल्यां गतो । वक्ष्यमाणानुसारेण चास्य वचनस्य गलन्तरसम्भवाद्- 
चरयमदृष्टकल्पनयैवास्य वचनस्य साथैकतवकल्पनाया हेस्वभावात् तूष्णीं न स्थातव्यमि- 
व्ययमंप्युपदेरो नादृष्टाथैः इति । अस्योपदेशस्यादृष्टा्थत्वमङ्गीह्ृलयापि दोषमाह-- 

विदातिग्रहणमविवक्षितं स्यादिति। अविवक्षितं स्यादिति पदं पैर्व्न्थदोषस्वेन ईद् म- 
न्थशेषत्वेन चान्वेति । अयमर्थः -- तृष्णीं म स्थातव्यमित्युपदे्ः अदृष्टाः । आसेधनेन 
किमप्यद्टफरं जायते । अतस्तृष्णीं न स्थातव्यमिस्युपदेश इव्युक्तं स्यात् । तथा च 
तत्फरं विंशतिवािकीति विदतिवषैरूपमर्यादाभावेऽपि तृष्णीं न स्थातव्यमिति 
निषेधमात्रेणापि सेत्सतीति विशातिपदमविवक्षितमनर्थकं स्यादिति | भजथ वा 

बारभट्री 

रुकत्वे तत्फलस्य विद्तिदषरूपमयौदानुक्तावपि तृष्णीं न स्थातन्यमिति निषेधमात्रेणापि 
सिद्धिरिति तड पादानमनथेकं स्यादिति भावः 1 यद्रा तदपि व्याख्यान दूषयति-- 
तच सेव्यादिना| असो मदीयं क्षेत्रादिकं प्रतियहादिकं विनोपसुङ्क्त इति रमरणयोग्यका- 
छिकी या सुक्तिस्तस्या व्यवहारहानिराङ्कं परति कारणत्वामावात्तजिदरत्यै तथेतदुपदेशस्या- 
संभवात् तूष्णीं नेस्येतावन्मात्र उपदेशे वाच्ये विंशतीत्यनर्थकं स्यात् , द्टफराभावेनादष्टफल- 
कट्पनाया विकयतिवषेरूपमयीदानुनक्तावापि संभवात् इति भावः । विरतीयस्योक्तमानसं 
क्यं निराच्---अथोच्यत इत्यादिना } उदधं वि्छतेरेति शेषः । परयत इत्यनेन तूप्णीभेलये- 

# ^ तच्च न" इत्यादिपरिहारन्थस्य “तदपि इत्यादिना करिष्यमाणं म्याख्यानं कृत- 
गहनव्याख्यानबोधासमथानाम् अभिस्ुखीकरणाय प्रतिजानीते- “ अथवा सकल? द्तव्या- 
दिना ‹ उ्यारव्यायते › इत्यन्तेन । 

1 

य. दु. प्रथमता।२द.मुप। ३ थ. पूवैः इति नास्ति ४ थ. एतद्रे! ५त.न 
नान्वे । & थ. दु. च फल । 
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राकरणाथेम् ; यथाऽऽह कात्यायनः-- ° राक्तस्य संनिधावर्थौ यस्य 
ठेद्येन मुज्यते । विदीद्रषाण्यतिक्रान्तं तत्पत्रं दोषवर्जितम् ॥' इति । 
तदपि न-आध्यादिष्वपि विदातेरूध्यै पत्रदोषेोद्धावननिराकरणस्य समवेनापवादा- 
[ 

सुबोधिनी 

सकरुखोकमनःप्रसादसम्पाद॑नासुगमेन मार्गेण तच्च ॒नेलादिपरिहारन्थसन्दर्भोऽभे- 
> भ ८1 प्रायतो व्याख्यायते । तरद॑पि व्याख्यान दूषयति तच्च नेयादिना । जयम्थैः--असौ मदीयं 

्षेत्रादेकं रतिग्रहादिकमन्तरेणोपसुङ्क्त इति स्मरणयोग्यकारीना या जुक्तिः तस्या व्यवहा- 
रहानिशङ्का प्रति कारणत्वाभावात् तन्नेवरच्यथमसावुपदेश्च इति न घटते, अत एवं वक्तव्यं 
तृष्णीं न स्थातग्यामिव्येतावन्मा्नमुपदिर्यत इति । तथा च विशतिपदमविवादितमनर्थकं 
स्यात् । कुतः ? दष्टप्रयोजनाभावादस्योपदेशस्यादृष्टं प्रयोजनं कल्पनीयम् । अदृष्ट्रयोजन- 
स्य विंश्तिवषैरूपमयादामावेऽप्युपपत्तेः । ऽतो विंशति पदमविवक्षितमिति विकशति- 
पदृस्यानथक्यं परिहरति-अथोच्यत् इव्यादिना। अयमाभिप्रायः--““परयतोऽलुवतः°इत्यने- 

न तृष्णीं न स्थातव्यमित्येतावन्मात्रमेवोपदिद्यते नाधिकम् ; तथाऽपि विश्तिपदं साथकम् । 
तथा हि । विंशतिवषपयंन्तं यदि स्वामी नासेधयति, त्यर्थ चासेधरहितं तावन्तं काल- 
सुपञुङ््ते वस्तुतः कपटछृतरेख्यपूवैकमपि, तदा विश्तौ वर्षेष्वप्यतिकान्तेषु तत्पत्रं निर्दोष- 
मिति पत्रगतदोषोद्धावननिराकरणार्थस्वेन विंशतिपदं खाथैकमिति । अनासेषे विक्नतिव्षी- 
पभोगेन चिंशातिवषानन्तरं पत्रं निदोंषमिदयत्र कालयायनवचनं प्रमाणयति--राक्तस्य सनि- 

धावथं इति । निराकरोति- तदपि न आध्यादिष्वपीत्ति । अयमभिपरायः- पुत्र 

बाटमटी 

वोपदिर्यते नाधिकम्। तथाऽपि विशतीति साथकम्। तथा हि-यदि विंदातिवषेपर्यन्तं खामि- 
कृतसेधाभावेन तद्रहितं तावस्कारुं वस्तुतः कपरङृृतरेख्यकमपि अ्य्थिनोपभक्तं तदा चि- 
राति वर्षोत्तरं तत्पत्र निर्दोषमिति पत्रदोषोद्धावननिराकरणाथत्वेन तत् साथकमिति भावः| 

अत्र प्रमाणमाह-यथाऽऽहूति]श्षक्तस्य निराकरणे समथस्य सक्नेधावित्यनेनासान्निध्य व्यवछेद्ः। 

रेख्येन कपटङ्ृतेन । विच्द्वषोणीत्यषम् । इदमपि निराकरोति-तद्पि नेति | तथा उ.य 

१ ख. विंरतिवषी । च. विंरतिवषौति। २थ. द. दिना। २ थ. स्यतेुथ. 
तदपीति । “अथ मतम् * शयादिना यद् व्याख्यानमुद्धावितं तदपीलथः । ५ द. प्युपत्तधि । £ 
‹ अद्: * इति स्यात् । ७ द्- अनासेधविंशतिवषानन्तरम् । “अनातेधिंशतिव्षोपमोगानन्तरम् ° 
इति पठितुं युक्ततरम् । 



२२४ याज्ञवस्व्यस्मूतिः [व्यवहाराध्यये साधारणा- 

संभवात् ; यथाऽऽह काल्यायनः -- अथ विंशतिवघौणि आधिथक्त 
सुनिधितः । तेन र्ख्येन तस्सिद्धिर्छख्यदोषविवार्जता।।” तथा--“* सीमाविवादे 

निर्णति सीमापत्र विधीयते | तस्य दोषाः प्रवक्तव्या याबद्रषौणि विरातिः॥"? इति । 

सुबोधिनी 

दोषोद्धावननिराकरणा्थस्वेन विदातिपदस्य सार्थंकस्वैऽस्य न्यायस्याध्यादिपत्रेष्वपि तुल्य- 
त्वात् । उपरितनयोगीश्वरवचने «“ जआधधसीमोपनिक्षपजडवारुधनेर्विना । ” इल्यसावाध्या- 
दिष्वपवादौ विर्ध्येतेति । ननु ८“ पर्यतोऽग्रुवतः ?` इयनेनासेधरदहितं विशति वर्षोप- 
भोगानन्तरं सामान्येन सर्वच्र ्त्रदोषोद्धावननिराकरणे प्रासे “ आधिसीमापनिश्चषः* इत्यनेन 
विशेषवचनेनाध्यादिविषये तथा न, किन्तु विशतिवषोनन्तरमपि पत्रदोषोद्धावनमस्येवेति 

पूोक्तपवादे कुतो न विरोघ इत्याशङ्का न योगीश्वरवचनयोरेव परस्परविरोधः; अपि तु 

काल्यायनवचनाभ्याम् “'जाधिसीमोपनिक्षेपः' इति योगीश्चरवचनस्य विरोध इति द्योतयि- 

तुं कालययायनवचनसुदाहरति-अथ विंङातिवषोणीति । एतदुक्तं भवति--आधिपत्रे सामा- 

पत्रे च विशतिवषानन्तरं दोषोद्धावनं नास्ति, अपि त्वदुष्टमेव तत्पत्रामिति कात्यायन- 
वचनाभ्या प्रतीयते । योगीश्वरवचनेन स्वेतद्धिपरीततया आधो सीमनि च विंदातिवषौनन्तर- 

की क 

मपि दोषोद्धावनमस्तति । तथा च विरोधः । न चेतदयुक्तं॑वक्ष्यमाणग्रकारेणाविरोधेनैवोप- 

बाटङभटरी 

साथक्ये आध्यादिष्वपि त्रिषु उक्तन्यायस्य तुल्यत्वेनाचे आधिसीमोपेत्यादिमूकवचनेनापवा- 
दत्वोक्त्यसंगस्यापत््या मूख्योर्मिथो विरोधापत्तेरिति भावः । ननुक्तरीत्या पश्यत इत्यनेन 

सामान्यते चिातिवषोंपभोगोत्तरं सवैत्र पत्रेषु दोषोद्धावर्ननिराकरणे प्राचे जाधिसीमेोपित्यनेन 

विशेषवचनेन तद्विषये तथा न, किं तु तदुत्तरमपि तदुद्धावनं कतेव्यमेवेति बोध्यते इति । 

प्रागुक्तापवादस्वसम्भवेन तस्य कतो विरोधो मिथ इति चेन्न । वचनान्तरबिरोधेनेव 

ग्यवस्थाया दुवैचत्वादेतदभित्रेस्य तद्र चनमाह-यथाऽऽदहति ] तथा च तथाऽङ्गीकारे कात्या- 

यनादिविरोधो ऽन्यथा मिथो विरोधः, सेयञ्चुमयतः पाररज्ज्रिति भावः । अथेति-- 

आधिसीमापन्रयोरपि तदुत्तरं दोषोद्धावनं न। अपि तु अदुष्टमेवेत्यस्येतत् प्रतिपाद्त्वेनेतद्धि- 

का यानामन नामो ममम पोना 

१ त.परियो । रेत. पतरेषुदो } ३ तुल्यते मापीति च पाठः| 
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एतेन ("घनस्य दङावार्षिकी" इत्येतदपि प्रत्युक्तम् । तस्मादस्य शोकस्य सरम्याऽर्थो व- 
क्तव्यः । उच्यते--भूमेधेनस्य च फठहानिरिह विवक्षिता न वस्तुहानिनौपि व्यत्र- 
हारहानिः । तथा हि-निर्थकोरां विंशतिवर्षोपमोगादरध्व यद्यपि स्वामी न्यायतः 
षुत्र खमते;तथाऽपि फरानुसरणं न रमते,-अप्रतिषेधटक्षणात् स्वापराधात् ,अस्माच्च 

वचनात् | ्परोक्षभोगे तु विंदातेरूष्वेमपि फएलानुसरणं रमत एव--““पद्यतः'” इति 5 
वचनात् | प्रतयक्षमोगे च साक्रोशे-*“अल्रुवतः'› इति वचनात् । विरते प्राक् प्रत्यक्षे 
निराक्रोे च रुमते, विंरातिग्रहणात् । ननु तदुत्पनस्यापि फर्स्य स्वतवात्तद्धानि- 

सुबोधिनी 

पत्तेरिति । स्वाभिप्रतम्थमाह--‹ उच्यते इत्यादिना । प्रत्यक्षमोगे च साकरोश 

इति । फरानुसरणं खभत इत्यनुषङ्गः । अन्र हेतुः-- अब्रुवत इति वचनादिति । 

यतोऽन्रुवत एव फरहानिरतो च वाणस्याक्रोशं कुवैतः फरूमस्तीयथैः । प्रत्यक्षे निरा्रो- 

दरो च छभत इति । अच्रापि फखानुसरणमित्येव । अस्तु स्वस्वं, तथाऽपि विषयविशेषे 

बाङ्मद्री 

परीततया मूखवचनयेोव्यैवस्थायामेतद्धियेधो न चेतचक्तं वक्ष्यमाणग्रकारेणा विरोधेनेवोपपत्त- 

रिति भावः | सम्योऽथे इति | निदुं्टोऽथे इत्यथेः। अन्योथं इति पाठान्तरम्। तमेव स्वाभि- 

मतमाह---उच्यते इति 1 इह-पर्यत इत्यन्न वचने । विवेति ---तात्पयेत इति भावः । 

अत एवोपपादयति-- तथा हीति । निराकोशम् इति उपभोगक्रियाविशेषणं--फरेति । 

तावत्पर्यन्तं ततस्तेन रुब्धेत्यादिः । ननु स्वस्पापराधे महदनिष्टमयुचितमत आह-- 

अस्मादिति । पद्यत इति वाक्याच्चेस्यथेः; अन्यथेतस्य वेयध्यं स्पष्टमेव, आक्रोशे इति,- 

फलानु सरणं र्भत एवेत्यस्यानुषङ्गः । अन्न हेतुमाह--अघ्रुवत इति | यतोऽब्रुवत एव फठ्हा- 

निरतोऽुबत आक्रोशे कुवैतः फरमस्तीति भावः-त्रैौेरो चेति | फखानुसरणमित्यस्यानु 

षङ्गः। इदमप्ययुक्तमिति शङ्कते---नन्विति | फरस्येति फर्स्यापि इत्यथः । तद्धानिरिति । 

ख. ग. स्यान्यार्थो* । २ क. हानिविव०। ३ क. ज. निरकोराविश । ४ क. परो- 

पमोगे तु । ज. परोक्षमेगि। ५ त. स्तु (फर) । £ सकरोरे इति च पाठः । ७ निरेतयेतत्परित्यज्य 

कोशे च इति प्रतीकमरहणं च । 



३२६ याज्ञवत्क्यस्मृतिः |व्यवहाराध्याये साधारणा- 

रनुपपननैव । बाढं तस्य स्वरूपाधेनीशेन तथेवावस्थाने; यथा-तदुत्पनप्रगपनस- 

वृषादीनाम् , यत्पुनस्तदुत्पन्नसुपमोगानष्टं तत्र स्वखूपनाश्चादेव स्वत्वनाशः | ^“अ- 

नागमं तु यो भुङ्के बहुन्यब्दश्यतान्यपि । चोरदण्डेन तं पापं दण्डयेदपूथिवीपतिः*॥ 
इत्यनेन वचनेन निष्करयसूपेण गणयिता चोरवत्तत्समद्रव्यदानं प्राप्तं, हानिविरति- 
पता नात ००७ब्/ 

सुबोधिनी 

फरुहानिर्पपुन्नेवयधाङ्गीकारेण परिहरति- बाट मिति } क विषये फरृहानिनौस्ति क वा 

फर्हानिरिल्याकाङ्कायां यत्र करं विद्यमानं, तत्र हानिनास्तीलयाह-- तस्य स्वरूपाविना- 

रोनेदयादि ! तस्य फलस्य । यत्र पुनः फरमुपभोरौत् स्वरूपतो र्नष्ट, तत्र॒ सम्बन्धिनः 

स्वरूपस्याभावात् सम्बन्धात्मके स्वत्वे निचरत्तेऽपि  अनागमोपभोक्तारं चोरवदण्डयेत् ` इति 

वचनाच्चोरेणापहृतं व्यं स्वामिनेऽपेयित्वा यथा दण्डो गृद्यते तद्वदुपभोक्तारं स्वामिने फलं 

दापयिस्वा दण्डयेत् इति विधानाद्रचनबरात् फरमूल्यदाने प्राप्ते फर्हानिर्विधीयत इत्याह- 

यैत्र पुनस्तदुक्त्पनमियाना ॥ २४ ॥ 

बार्भट्धी 

कलहानिरपीत्यथः । अस्तु स्वत्वं, तथाऽपि विषयविशेषे फर्हानिरुपपन्नेवेत्यद्ाई्कारेण 

परिहरति- बाद पिति] क षर्हानिनास्ति कास्तीत्याकांक्षायां यत्र फर विद्ते तत्र हानि 

नत्याह- तस्याति , फलस्येत्यथः । स्वरूपरप॑द् स्पष्टाथैम् । यद्वा स्वरूपतः सर्वाशेनेत्यथैः । 

तदिति+-क्ेत्रत्यथेः। पूगः कल्कः । एवं चायं पूवेपश्चविषय इति भावः । प्रकृतवचनविषय 

माह--यत्पुनरिति | यच्छिस्यथेः। यत्र पुनरिति पाठान्तरम् । स्वत्वनाश इति, संबन्धिनः 

स्वरूपस्याभावात् सम्बन्धात्मकस्वस्वस्य निडन्ताविर्यथैः । वचनेनेति, चोरेणापहतं दव्य 

स्वामिने दापयित्वा ततो यथा राज्ञा दण्डो गद्यते तद्वत्तादशोपभोक्तारं पापिष्ठं तं स्वामिने त- 

दापयित्वा स्वयं राजा दण्डेन निगृह्णीयादिति तत्पूवंकं दण्डविधायकेन कात्यायनवचनेने। 

[0 111 

१क.छ. विनाशे तथ० । २ ना० १.८३. । २त.गःस्वं । ४्त.न ट्टः 
५ ‹ यदुनस्तदुतयननम् › इति तु मिताक्षरापाठः । € अस्येति--इति च पाठः । ७ स्व 
रूपपदस्य स्प्टोष्थैः । ८ निवृत्तावपीत्यथः । 
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वार्षिकीति अपोदयते । राजदण्डः पुनरस्त्येव रविंशतेखूध्वेमपि, अनागमोपभोगा- 
दपवादाभावाच । तस्मात्स्वाम्युपेक्षाटक्चणंसखरापराधादस्माच वचनाद्विशतेूध्यै फंड 

नष्टं न छ्मत इति स्थितम् | एतेन घनस्य दङवाधिकीव्येतदपि व्याख्यातम् ॥२४॥ 

अस्यापवादमाह्- - 

आधिसीमोपानिक्षेपजडवार्धनेर्विना । 

तथोपनिधिराजखीश्रो्ियाणां धनैरपि ॥ २५ ॥ 
(4 

आधिश्च सीमा च उपनिक्षेपश्च आधिसीमोपानेक्षेपाः; जडश्च बार्श्च जड- 

किसुपेक्षया स्ैत्रेव व्यवहारप्रदच्ययोम्यता खात् ! सत्यम्-आधिसीमोपिया- 

दि॥ २५॥ 

बाठभद्री 

व्यथः पोते बाध्यते,--उक्तवचनबरास्फरमूल्यदाने प्राते केवरं फरहानिस्तत्रानेन विधी- 

यतत इति तदपवादत्वमस्येति भावः। अत एवाऽऽह -राजदण्ड इति] तद चन बोधित इत्यथः। 

अनागमेति .--स्वत्वंहेतः भरति्रहकयादिरागमः वचने तत् क्रियाविेषणम्। अपेति ,- 

तद्वदेतद्विषयेऽपवादामावाचव्यथः । स्वोक्तमुपसहरति-तस्मादेति। अन्योपेक्षा नापराध 

इति सूचयन्राह--सखाम्युपेति } नष्टमिति, - स्वरूपत इति भावः । व्याख्यातमिति, 
उक्तवत्तस्यापि फरहानिपरतया सुयोज्यत्वात् ॥ २४ ॥ 

यथाश्रतप्रकारद्रयेऽप्यनुपपत्तेराह --आघिर्चेत्यादिना । र्ष्वक्षरत्वाज्जडस्य पूवै- 

निपातः । अत्र द्वन्द्रस्वरूपप्रतिपादने तात्पयै न तस्मे । तथा च जडत्यादे संसायं, तेन 
सहोपनिश्चपादिभिन्युकमेण त्रिवारं इन्द्रः कायैः । यथाश्चते तु आधेर्यन्तस्वात् 

१ छ. अपोद्यते । क. कौत्यनेनापोदयते । क. २ क. क्षणत् स्वा पर० | २ क. नष्टं फक । 
४ अनागमेतुयो भक्ते इतिवचने इति च पाठः । अनागममियितत् इति च पाठः । 
ष्फ ने तु क्रमे पू्वनिपातस्स्यादति भाव;। & जडश्च बालश्च तयोधंने जडबारुधने, उपनि- 
्षेपस्व जडबारुधने च उपनिक्षेपनडवा्धनानी सीमा च॒ उषनिक्षेपजडवार्धनानि च सीमो- 
पनिक्षेपजडनालधनानि आधिश्च सीमोपानिक्षेपजडवारधनानि च अधिस्ीमोपनिक्षिपजडवाकधनानि 
इति दरदः कर्यं इति मावः । 



२२८ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

बाडौ तयोरने जडनाठधने; आधिसीमोपनिक्षेपाश्च जडवार्धने च आधिसीमोप- 

निक्षेपजडनाकधनानि, तैर्धेना ] उपनिक्षेपो नाम रूपसंख्याप्रदशनेन रक्षणार्थं 

परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम् ; यथाऽऽह नारदः“ द्रव्यं यत्र विस्रंभानिक्षिपय- 

विशङ्कितः । निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः||? इति । उपनिधानसुपनिधिः | 

आध्यादिष् पड्यतोऽन्रवतोऽपि भूमेविरतेः°, धनस्य दाभ्यो वर्षेभ्य उध्व॑मप्युप- 

आ{भ्यादष् भु क्तनवापहारकारणामल्यामप्रय ¦ | आाधस्तावत् मगायव व्यत \ 

सीमा च प्रतिजागर्वृदोषादनेकधा भुज्यते, निश्चपं च समर्पितत्वात् › जडवबाख्यारसामथ्यात् › 

उपनिधिं वक्ष्यति, राजधनमनेकगामित्वात् , खीधनं चास्वातन्व्यात् › श्रात्रयाणां व्यापारा 
७ 

न्तरापेश्चया ! तथेति प्रकाराथः । यत्रैव स्वामित्वादतेऽपि मुक्तिः संभाव्यते तत्छरृतोपभोगे 

सुबोधिनी 

उपनिश्चिपस्योवैनिधेश्च भेदं“ दरयति-- उपनिक्षेपो नामेति । एतदुक्तं भवति-- 

रूपसङ्केय प्रदर्शयित्वा यत् दीयते, असादुपनिक्षेपः, अग्रदशैयित्वा रश्चणाथे यत् दीयते 

असावुपनिधिरित्ति। नारदवचने विखम्भादिति पदेन रूपसङ्खयार्भदर्चनं चोयते। उर्प॑चयहानि 

बाङुभदट्री 

पृवैनिपातसम्भवेऽपि वचृतीयद्वन्दरे जडत्यादेः पूवैनिपातः स्यात् । अनित्यत्वं स्वग 

तिक्छा गतिः | अत उक्तैव गतिन्यीय्या । उपनिधित उपनिक्षिपस्य भेदं दशेयन् तद्- 

थमाह--उपनिक्चपो नामेति । तथा च रूपसंख्येऽप्रदृशेयित्वा रक्षणा यदीयते 

स॒ उपनिधिरिति बोध्यम् । विखम्भात् विश्वासात् । अनेन रूपसस्य प्रदशेनं सूच्यते । 
अविशङ्कित इत्यनेन रक्चषणाथैस्वं सूच्यते । तथाऽपि निधीति भिन्नं वाक्यं सामान्ये 

नपुसकं-- विना योगे द्वितीयैकवचनान्तस् | तद्विना चलथः । तद्रव्यथस्तु उक्तः । 
योगार्थमाह --उपनिधानामिति | अभ्यर्ितत्वविचश्चया राजशब्दस्य पूर्वनिपातः | 

ध्ैरपीलयन्न विनेयस्यानुषङ्गो बोध्यः । इदं च पूचैवाक्येन परयत इत्यनेनान्वेति । 

तथा च तदेकवाक्यता शाब्दी । अथ तासयधमाह-आध्यादिष्विति | अब्रुवत इति छेदः । 

अपिना अन्यसमुच्चयः । अभरिमापिना प्राक्स्वससुच्चयः । उपचयेति फरहानिर्न भवतीव्ययैः । 

१क. ङ. छ. विश्रम्भा° । २ ख. विंरातेरूध्वं धनस्य । ३ थ. मपि हानिनं । त. उप 

इति नास्ति। ४ थ. द्. पनिपेरभदं | ५. द् ^ प्रदशैयित्व) › इत्यादिः । ̂  क्षेपः इत्यन्तो नास्ति 
६ द्. ख्ययोरम्रः । " प्रदशौयिता * इति ठेखकम्रमादः, ‹ समासेऽनस्पूवैक्तवोस्यप् (७-१-३९) 
इति कतोल्यपि प्रद्यपिरूपस्य साधु्वात् । एवमदश्यिलेत्यत्रापि व्र्टव्यम् । ७ उपचयहीनिीरिति 
मिताक्षराथां त पठ्यते । ८ फ. एतदधै । 
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चयहानिने 'भवति,--पुरुषापराघस्य तथाविधस्यामावात् , उपेक्षाकारणस्यं तत्र तत्र 
समवात् । तथा हि | आधेराधित्वोपाधिक एव भोग इत्युपेक्षायामपि न पुरुषा- 
पराधः । सौम्नशिरकृततुषाङ्गारादिधिहैः दसाध्यत्वादुपेक्षा संमवति । उपनिक्षेपो - 
पनिध्योभक्तेः प्रतिषिद्धत्वात् प्रतिषेधातिक्रमोपमोगे च सोदयधनलाभादुपेक्षोप- 
पत्तिः । जडवाटयोजेडत्वाद्राख्त्वादुपेक्षा युक्तैव ; रज्ञो बहुकार्थव्याकुरुत्वात् ; घवी- 
णामज्ञानात् , अप्रागर्भ्याच्च ; श्रोत्रयस्यान्ययनाध्यापनतदथौषेचारायुष्ठानन्याकुर्ला- 
टुपेक्षा युक्तैव । तस्मादाध्यादिष्॒सर्वत्रोपक्षाकारणसंभवात्समक्षभोगे निराकरो च 
न कदाचिदपि फख्हानेः ॥ २५ ॥ 

आधभ्याद्विषु दण्डविरोषग्रतिपादनाथमाह-- 

आध्यादीनां विहतौरं धनिने दापयेद्धनम् । 

दण्डं च तत्समं राज्ञे दाक्त्यपेक्षमथपि वा ॥ २६ ॥ 

नापहारकारणमियथेः ॥ २५ ॥ 

यतश्चाध्यादिषु निमिततान्तरादुक्तिः तत-आध्यादीनामिति ॥ २६ ॥ 

सुबोधिनी 

नेमवतीति । फर्हानिर्न मवतीदयथैः ॥ २५ ॥ 

नार्भदट्री 
अन्ना हेतुमाह-पुरुषरोति। स्वामीद्यथः। स्वव्पसस्वेऽपि न दोष इव्याह-तथािघेति। येनेदं फर 

तादशःदत्यथः। अनर हेत॒माह--उपेक्षेति) तत्र तत्र;-अआध्यादिषु । आधित्वोपाधि का एवेति, 
आधित्वनिमित्तका एवेत्यथः । चिरकरतेति पूवेतरङृतेलयथः। चिरधृतेतिपारान्तरम् । सुसाध्य 

त्वादिति पाठः। मोरक्रमबोधने तात्पयादाह-उपानिक्षेपोपोप्ति। अन्यथाऽस्पाच््वात् पूवौनिपाते 

वैपरीत्यं स्यात्। प्रतिषिद्धत्वादित्यस्योपेक्षोपपत्तिरित्यत्रान्वयः। प्रतिषेधसुङघ्य भोगे कियमाण 
अह-प्रतीति। षष्ठीतस्पुरुषपूवंकतृतीयातप्पुरूषः। चो ग्यु्रमे-खाभवच्चेत्यथैः-व्याकुरुत्वा- 

दि ति।गपेक्षायुक्तेवेव्यस्यानुषङ्गः। एवमभेऽपि। तदर्थेति ] विचारानुष्टानयो दैनं कृत्वा तद्थ॑शाद- 

नषष्ठातस्पुरुषं कृवा पुनः त्रयाणां न्द्र कृत्वा तृतीयातत्पुरुषः इति भावः। उपसंहरति- तस्मा- 

१ क. हानि भवति । क. २ स्य तत्र संमवात् । ३ ख. ग. साध्यत्वा०। ४ क. प्रतिषेधात् । 
“५ ज. मुसाधनलतवादुपेक्षोपपत्तिः ख. सोदयफटकाभ० । ग. सोदयफलाभावादु । & ब. मृतेति । 
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२२० याज्ञवत्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

धः आध्यादीनां श्रोत्रियद्रन्यपयन्तानां चिरकाटोपमोगवलेनापहती तं विवा- 

दास्पदीभूतं घनं स्वामिने दापयेदित्यनुवादः । दण्डं च तत्समं विवादास्पदीभूतद्रन्य- 

समं राज्ञे दापयेदिति विधैः | यद्यपि गृहक्षेत्रदिषु तत्समो दण्डो न समवाते तथाऽपि 

धनिने धनं द्वा अनन्तरं राज्ञे तत्समं देयम् । अपि वा शक्ूयुपेक्षमियथेः; यस्मा- 
च भुक्तमात्रेण नाथना्ः ॥ २६ ॥ 

सुबोधिनी 

विवादास्पदीमूतं द्रव्यं स्वामिने दापयेदियनुवाद इति । “ निवे भावितो 
दचयाद्धनं र्ते च तत्सममू ।” इत्यत्रास्याथैस्य 1वेहितव्वादिव्धभिप्रायः । दण्डं च तत्समं 

विवादास्पदीमृतद्रम्यसमं राज्ञे दापयेदिति। नन्वच्र विधिरनुपपन्नः+--“°रा्ञे च तत्समम् 

त्यत्रेव अक्ृतधनसमदण्डस्यापि विहितत्वात् । उच्यते । “राज्ञे च तत्समम् ” इत्यत्र णा 

दानमात्रे बिधिः न सर्व॑त्र विषयेषु भवतु वा सैविषयस्वम् ; तथाऽपि न तत्र विधिः) तच्र तत्र 
विहितस्य “राज्ञे च तत्समम् ` इत्यत्रानूद्यमानत्वान्न काचिदनुपपत्तिः । ननु सर्वेष्वपि 
विवादपदेषु तत्समदण्डाविधिनं युक्तः ग्रहादि विर्वीदेषु गृहान्तरादिरूपदण्डदानस्याशक्य- 

त्वादिल्याञ्चङ्कय सलयमेवं, ताच्श ̀  स्थरे ““तत्समर्मः इति तच्र तत्र वक्ष्यमाणदण्डो विधीय. 
ते इत्याह-- यद्यपि गृहक्चेत्रारिष्विाते। नज तद्यत्र वक्ष्यमागस्थले चासावेवार्थो विधीयत 

बारुभदट्री 

रिति | कदाचिदिति विंशतेः पूव तदनन्तरं चेल्यथेः ॥ २५॥ 
(५ आध्यादि अपर्हूयमाणेषु संकोचे मानामावादाह-श्रोत्रियेति] अपहारे निमित्तमाह 

चिरेति । धनमित्यस्याथंमाद-विवादोति। अनुवाद इति *निहवे भावितो दद्यात्? इत्यनेने 

वास्याथेस्य विहितत्वात्तत्र दान विहितेन दानेनैव दापनस्याण्याक्षिप्चत्वः दिति भावः। तृती. 
यपदाथेमाह-दण्डं चेति] तत्सममिरस्य व्याख्या-विवेोति | अनुष्ङ्ञेणाऽऽह-दापयोेति। 

वधोशत्ति | मराड़वाकादिरेति शेषः) नन्वयमपि विधिमैनिहवे इत्यत्र राज्ञे च तत्समभिलय- 

नेनैव प्रकृत धनसम दण्डस्यापि विहितस्वादिति चेन्न । तस्य ऋणादानमाच्रविषयत्वेनासबविष- 
यत्वेन प्रकरतेऽप्रासेः । सवैविषयस्वेऽपि तत्र तन्न .वेहितदण्डस्य राज्ञे च तत्समभित्यनेनायुवा- 
दात् । अतो न दोषः । म्रतिपादितमिदं तत्रेव । तदेतत् ध्व-पयज्नेवाह--यद्यपीति । 

{ख.ग. ज. '्यः' इति नासिति। २ ख. ग.ज. दृतीरं विं।३त. थ. तं धिवा। 
४ थ. “इत्यमभिप्रायः' इलयादि ° विहिताद् * इत्यन्तो नास्ति। ५ त. द्. त्र दान। ६ थ. द. सर्ववि। 
७अथ.देषु। <्थप्रयेषु। ९त. थ. रस्थटे। १०. दृ. तिचतः। ११ फ.न नयमपि। 



साधारणव्य० मा० प्र०] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च २३२१ 

८८ मर्यादायाः प्रमेदे च सीमातिक्रमणे तथा| ईत्यादिवक्ष्यमाणो दण्डा 

द्रष्टव्यः | अथ तत्समदण्डेनापहतंदमनं न भवति वदधनव्वेन, तदा राक्तय- 

पेक्ष घनं दापयेत्-यावता तस्य दर्पोपद्यमो भवति तावदापयेत् | *‹ दण्डो दम- 

नादित्याहुः, तेनदान्तान् दमयेत् । ? इतिः दण्डग्रहणस्य दमना्थतात् । 
यस्थ तु तत्सममपि द्रव्यं नास्ति सोऽपि यावता पीड्यते तावहाप्यः | 

यस्य पुनः किमपि धनं नास्ति असं धिग्दण्डादिना दमनीयः । तथा च 

सुबोधिनी 

इस्यन्यतरस्याविधित्वं स्यादिति चेन्न । वक्ष्यमाणस्थरे दण्डस्वरूपविधिः, अत्र तु तत्र प्रा 

दण्डानुवादेन दापनविधिरित्युभयत्र विधेयसम्भवाज्नान्यतरस्याविधित्वम् । ° नु धिक्कारस्य 

दण्डत्वमेव कथम्? सिद्ध वा दण्डत्वे तद्विधानं कुतोऽवगम्यते? ः-इत्याशङ्भयोभयनत्र मजुवचनं 

बारमद्धी 

गरृहान्तरादिरूपदण्डदानस्यासम्भवेनाशक्यव्वात्। तथा चाध्यादिसवेविषयत्वमेव तस्यानुपपन्न- 
मिति भावः । आदिना °“ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा जधमोत्तममध्यमाः।'  इल्युत्तराधपरिथहः-- 
दण्ड इति । तत्रेति शेष; । तथा च तत्सममिस्यनेन तादृशे स्थरे वक्ष्यमाण एव दण्डो वि 

धयित इति मावः नन्वेवमत्रा्े चकस्थेवाथैस्य विधानादन्यतरस्याविधिस्वं स्यादिति चेन्न! 
क 

वक्ष्यमाणस्थले दण्डस्वरूपविधिरत्र तु प्रा्चदण्डानुवादेन दापनर्विधिररिष्ये वमुभयत्र विधिसंभ- 

वात् । तुथपादाथेमाह--अथेत्ति | बरवत ॒पूवान्वयि । शक्तयपेश्चत्वस्य मयांदामाह-- 

यावतेति | एतछ्ाभोपायमाह-- दण्ड इति । तेन दण्डन ^“ दण्डेति?” इत्यत्र गौतमीये 

दण्डग्रहणस्य दमनाथस्वस्योक्तत्वात्। तथा च तस्य योगरूढत्वेन योगवहोन तद्छन्धामिति भावः 

अनेनेवाधिकस्येव न्यूनस्यापि विनिगमका मावात्तथोक्तया संग्रहः इव्याह-- यस्य विति। 
¢ 

एवमेवानेनेव रुञ्धं विहोषान्तरमाह-- यस्य पुनरिति,--यस्य विव्यथैः।ननु धिग्दण्डादेद॑ण्ड. 

स्वमेवादावतिद्ध, सिद्धेऽपि वा दण्डत्व तद्विधिः कुतोऽवगम्यत स्यत जाह--तथा चेति | 

धिग्दण्डो धिगिति कुस्सनं, वाग्दण्डः परुषशापवचनात्मकः, धनदण्डो धनापहारः, वधदण्डः 
शारीरो बंघरेधदिर्जीवितान्तः, एते च चतुर्विधा दण्डा भ्यस्ता एकैकशः समस्ता द्वित्रा खिचतुरो 
वा अपराधानुसारेण प्रयोक्तम्याः। तदुक्तं मनुना “वधेनापि यदा त्वेताकनगहीतुं न शक्नुयात्।त- 

दषु स्वैमप्येतत् प्रयुञ्जीत चतुष्टयम्॥*› इति। वधेनापि ताडनेनापि।मपिरन्यससुच्चये । उक्तक्- 
ताता नना मा मा मा - जतत न ००५१५१५००. १५१०००५ 

१व्य०; १५५.।२.--गौ० ५१.२८. । २ थ. ' विधेय इत्यादि " क्ञोभयत्र › इत्यन्तं 

शेक्रस्ते । मतस्ये इति च पाठः। ४ धिक् धिगिति च पाठः। 



२२३२ याज्ञवस्क्यस्पृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

मनुः-“‹ धिग्दण्डं ' प्रथमं कुर्यादराग्दण्डं तदनन्तरम् । तृतीयं धनदण्ड तु वधदण्डमतः 

= 
धन सुषोधिनी 

प्रमाणयति-पिग्दण्डं प्रथमं कुयोदिति| अत्र प्रथमतदनन्तरवृतीयादयः शाब्दा धिग्दण्ड 

वाग्दण्डघनदण्डवधदण्डानां मध्ये पूवैपूवंपेक्षयोत्तरोत्तरस्याधेक्यप्रतिपादका;;, न पुनः 

नारुभद्धी 

मेण पू्व॑पूवौसाध्ये उत्तर उत्तरः भ्रयोक्तव्यः। तथा चाच्र प्रथमतदनन्तरतृतीयातः परशब्दाः धि- 

ग्दण्डधनदण्डवधदण्डानां मध्ये पूवेपूवापेक्षयोत्तरोत्तरस्याधेक्यप्रतिपादकाः न तु सर्वैष्वप्य 

पराधेषु प्रथमादिक्रमेण कतेग्यता भ्र्तिपादका इति बोध्यम्। अयं पाठः प्रागुक्तस्य ““धिग्दण्डस्स्व- 

थ” इति मुरस्य संवादी । मेधातिथिना तु आद्ययोव्यत्ययेन पाठं कृत्वा यो गुणर्वानापत् 
्रथममेवापराध कृतवान् स वाचा निभेस्त्यः । साधुगुणवानसि सा पुनरेवं काषरिति । तथो 

च्यमानो यदि ततो न निवतैते तदा धिग्दण्डेन कुत्साविशिष्टेः परूपवचनेरमिभेस्स्यः । 
एवमग्रेऽपीति ख्यातस्। नारदेन उ दण्ड विध्यञुक्तम्। तथा हि--““शारीरश्चाथदण्डश्च दण्डस्त॒ 

द्विविधः स्ष्रतः। शारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः । काकिन्यादिषस्त्वथेदण्डः सर्वस्वा- 

न्तस्तथेव च।'› इति | द्विविधोऽप्यपराधानुसारेणानेकधा भवतीद्याहस्म स एव, “शारीरे दश्च- 

धा प्रोकः अथदण्डस्त्वनेकधा। "इति इदञ्च बाह्यणादिसवेविषयम्। न च."राजा स्वैस्येष्टो बाद्यण 

वजम्) "इति गोतमान्न ब्राह्यणा दण्ड्या इति वाच्यम्।तस्य परशेसाथेत्वात्।न चः 'षड्मिःपरिहार्ये¶ 
राज्ञाऽवध्यश्चाबन्ध्यश्चादण्ड्यश्चाबहिःकायेश्वापरिव,यश्वा परिहायैश्च।?' इति तस्य स्वोक्तेविरोध- 

सथासतीति वाच्यम् । अस्थ तदब्य वहितपूर्वतनेन स्वेनैव स एष बहुश्रुतो भवति रोक्वेदवेदांग 

विद्वाकोवाक्येतिहासपुराणकुदारस्तदपश्चस्तद्वतिश्राष्टाचत्वारिंशत्सस्कारेः संर्छृतखिषु कमै- 
स्वभिरतः षट्सु वा सामयिकाचारिकेष्वभिवि्नीत हत्यनेन प्रतिप'दित बहुश्रुतविषय- 

त्वेन ब्राह्यणमान्रविषयत्वाभावात् प्रतिपादितमि दमधस्तात् व्याख्यातं च । तदतत् ध्वनयनू 

# ८८ वाग्दण्डं प्रथमं कुयोद्धिग्दृण्डं तदनन्तरम् इति सवैमेनुस्ण्तिरीकाकारेरारतः 
पाहः । 
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प्रम् ॥* इति । बधदण्डोऽपि सारीयो ब्राह्मणव्यातिरेक्तानां नवधा ददतः । तथाऽऽह 

मनुः--“* दरा स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायभ॒वोऽत्रवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि 

स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ उपस्थमदुरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् । चक्षुनोसा च 
~ कर्णौ च घनं देहस्तथैव च ॥› ईति | एतेषां यननिमित्तापराधस्तत्रैवोपस्थादौ निग्रहः 

सुबोधिनी 

सर्वेष्वप्यपराधेषु प्रथमादिक्रमेण कर्तव्यताप्रतिपादकाः। दङास्थानानिदण्डस्येति। चिषु वर्णेषु 

क्षस्त्रियवेदयशयुदेषु। यानि दण्डस्थानानि तानि दश्ेव्यन्वयः। एतेषां च यन्निमित्त इति। एते 

घाम॒पस्थादीनां मध्य इत्यथैः । अकिञ्चनं धिग्दण्डं दण्डयेदिप्युक्छम् । तन्नेव पश्चान्तरे 

बार्भदट्धी 

विरशेषमाह--वधदण्डोऽपीति । णानां णानान्त्वं क्वचित् तथेव पाठः 1 तच्च मानमाह-- 

यथाऽऽहेति। त्रिषु क्षत्नियवैरयद्रेषु वर्णेषु यानि दण्डस्य स्थानानि दश स अब्रवीदित्यथैः । 

इदमपरक्चषणमनरोमिरपि । तदेतत् ध्वनयन्नाह-- अक्षत इति | शारीरसकराषेध- 

दण्डरहित इत्यथैः चेत् राजगृहात् पुराद्राः पञ्चमं स्थान---अग्यवहितेनान्वेति स्थानचाब्दो- 

ऽत्र विषयपरः। तत्तत् प्रदेशे पीडनीय इति तात्पयेम् 1 न च धनदण्डस्य ्रथा$हितत्वात् 
शारीरभेदमध्ये तदुक्तिः पुनरुक्ता सबद्धा चेति वाच्यम् । धनङृतापराधे तदण्ड एव ना- 

न्य इयेतदशथः। पुनस्तदुक्ते तन्मध्ये छेखस्तुं तुख्यत्वग्राततिपादनाय । यद्रा तत् पीडया शारीरपी 

डा परोऽयमन्य एव ततो धनदण्डादिति प्रकारान्तरमनत्र मेधातिधेनोक्तम् तत्तदेव बोध्यम् । 

अब्यवस्थानिरासायोक्तेसताव्पयैमाह-- तेषां चेति। उपस्थादीनां मध्ये इत्यथः। उपस्थमच्रस्ीपु- 

सयोः ् रजोत्पादकम्। यच्र च दण्डविद्ेषो नासतस्तत्र यस्य यत् कृतापराध स्स तत्रैव पीडनीयः 

त्रागम्यागमने उपस्थनिमरहः, अभक्ष्य भक्षणे उदरानेयहः, आहारनिघ्रस्यादिना, वाक्पार्- 
= (~ १०९ ५५ 2 म्य [> व 

प्ये जिहायाः; स च छदः; चर्य हस्तयोः, पादजवबरवद्रयाक्करमास्ादयोः, रजदार- 

दिदश्चायां चक्षोः, तदनुरेपनाद्याजेघ्रतो नासिकाया.» राजादिरहस्यं भिस्याचयन्तरे शुण्वतः 
कणीयोः, महापातकिनो मारणं देहस्येतिबोध्यः । ननु आध्याद्यपहारे महादोषे आकिचन- 

स्य पिग्दण्डायुक्तमयुक्तं, तस्य अस्वर्पाराधाधेषयत्वानच्रतः तत्रैव पक्षान्तरेऽप्याह-ऊमेति। 

१.--८. १२९.। २.--८- १२४---५. (नवधा दर्रित इति } ३ नवधा नवप्रकारेण प्र्िद्ध - 

धनव्यतिरेकेण नवप्रकार इत्यर्थः? इति अधिकपाठो ‹ दस › इत्यतः प्रा् ख. ग. पृस्तकयोद्स्यते । 

किन्लत्र पटे नवप्रकारोपपादनङ्गेशः स्पष्टः । ४ ठेखस्तु तत्तु इति च पाठः । ५ फ. तत्तत एव 

फ. प्रजननोत्पाद् + । & पादजो यो बख्वद्यतिक्रमः इत्यथः । 



२२४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [म्यवहाराध्याये साधारणा- 

कायै इति द्रष्टम्यम् | कमे वा कारयितव्यो बन्धनागारं वा प्रवेशायितव्यः; यथो- 

क्तं कात्यायनेन--* धनदानासहं बुध्वा स्वार्धीनं क्म कारयेत् | अशक्त बन्ध- 

नागारं प्रवेद्यो ब्राह्मणादते॥"” इति। ब्रह्मणस्य पुनदवैव्याभवे कमेवियोगादीनि प्रयो- 

ज्यानि ; यथाऽऽह गौतमः--““कमैवियोगविख्यापननिर्वासनाङ्ककरणान्यदत्तौ-- 

इतिः । नारदेनापि--“ वधः सर्वछछहरणं पुरानिवासनाङ्कने । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो 

दण्ड उनत्तमसाहसः॥ अविरेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः]? इ्ुक्तोक्तम्--““वधा- 

दते ब्राह्मणस्य न वधं ब्राह्मणोऽर्हति ॥ शिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निवोसनं 

सुबोधिनी 

अप्याह--कमं वा कारयितभ्य इत्यादिना । यथाऽऽह गौतमः-कर्मवियोगेत्यौदि । 
अस्या्थः--अच्त्तावन्यायिनि ब्राह्मणे (व्यापीरनिरोधा) यायत् ्रख्यापनादीनि कतेव्या- 

नीति ॥ २६“ ॥ | 

विशिष्टभोगस्य स्वस्वे प्रामाण्यमभिधारयन् स्वत्वोत्पादकहेतोरा गमस्य प्राबल्यं दशे 

बारुभद्री 

अन्न कंमोऽप्येवमेव बोध्यः;-मेधातिथ्युक्तेः, अभे शक्तावित्युक्तेश्च । अत्र मानमाह-- यथोक्त- 

(भिति | घनेति | सर्वैथा धनदानाक्चमं ज्ञात्वा स्वाधीनं कमेकारयत् इत्यथैः । अदाक्तौ 

कर्मकरणाङन्तो-- बाह्यणादते इत्युभयोः रेषे इति ध्वनयन्नाह- ब्राह्येति } पुनः त! 

अधिकरणस्य रेषस्वविवश्चया षष्टी । प्रयोञ्यानीस्यस्य कन्तेव्यानीत्यर्थो वा । अच्रत्ताविति । 

अवृत्तौ दुराचारे अन्यायिनि ब्राह्मणे स्वव्यापारनिरोधा न्यायप्रल्यापनादीनि कन्तेव्यानीत्यथैः । 
बाद्यणे इति प्रकृतत्वाछ्धन्धम्-्मीपीति । उक्तोक्तमिस्यन्नान्वयः । वधः प्राणचियोगानु- 

कूरुष्यापारः । निवोसनेस्यस्य नित्यसपेक्षस्वेन पुरादिति विरेषणान्वितस्वेऽपि समासः-- 

तदङ्घेति । यदज्ञकृतोऽपराधस्तदङ्ग इत्यथः । वधादृते इति । ̂ एष दण्डविधिस्स्टतः” 

इत्यस्यानुषङ्गः । तदेव विरादयति- नवामेति । वचधानुकस्पमाह- शिरस इति । 

अत एव मनुः “अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमदैति । मोण्डयं प्राणान्तिको दण्डो बाह्म- 

१.--१२. ४७--<. । २.- १४. ८.} ३ त. दृ-दिना। ४द्. पापप्रकारारध्या› | 
५ ब. धोन्या ! £ नारदेनापीद्यत्र नापीति म्रतीकमरहणम् । 
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पुरात् । छ्कटे चाभिरास्ताङ्कः प्रयाणं गदभेन च ।' इति । अङ्कने च व्यवस्था 

दशिता - गुरुतल्पे भगः कायेः सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये त॒ श्वपदं कार्य 

बाङंमद्ी 

णस्य विधीयते ॥ इतरेषां तु व्णौनां दण्डः प्राणान्तिको मवेत् । न जातु जाह्यणं हन्यात् 

सवेपपिष्वव स्थितम् ॥ राष्टादेनं बहिः कुयोत् समग्रधनमक्षतम् । न ब्राद्यणवधात् भूयानधर्मो 
वियते भुवि।॥तस्मादस्य वधं राजा मनसाऽपिन चिन्तयेत्। `इति! यमोऽपि-““सर्वेषामेव वर्णा- 

नाम् अन्योन्यस्यापराधिनाम् । शारीर धनसंयुक्तं दण्डं धम्यं प्रकस्पयेत्)! जगस्सवैमिदं हन्यात् 

ब्राह्यणस्य न तत्समम् । तस्मात्तस्य वघं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत्॥ जवध्यान् ब्राह्मणान्प्राहुः 

सवैपापेष्ववध्थिताच् । यद्यद्धिपरेषु कुशरु तत्तद्राजा समाचरेत्॥? इति । सुमन्तुरपि-“नातता- 
यिवघे दोषोऽन्यत्र गोवब्राह्याणवधात्। "` इति । ब्रहस्पतिरपि--“ महापातकयुक्तोऽपि न 

विप्रो वधमर्हति । निर्वासनाङ्कनं मोण्डयं तस्य कुर्यान्नराधिपः॥ ` इत्ति। “'वधादते बाह्यणस्य 
दण्डो भवति कर्हिचित् । अवध्या बाद्यणा गावो रोकेऽस्मिन् वेदिकीस्द्रतिः ।' इति 

स्मत्यन्तरमपि । पुरादिति । अत एव मनुः- “जसंभोञ्या असंयाज्या असंपा्या चिव ह- 

नाः चरेयुः एाधेवीं दीना; स्वैधर्मबहिष्करृताः ॥ ज्तातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतरक्षुणाः । 
निदैयानिनेमस्कारास्तन्मनोरनुश्ासनम् ॥'* इति । रटे चति | अत एव वृहस्पतिः-- 

८८ हस्तांधिलिङ्गनयनं जिह्धाकणो च नाधिका । ग्रीवा पादाद्धसदशं क्रायोष्टं गुदं कटिः ॥ 
॥ 

स्थानान्येतानि दण्डस्य निर्दिष्टानि चतु्द॑श । रुकूटेऽङ्क ब्राह्यणस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ 

इति । प्रयार्णमिति | अत एव यमः ^ ब्राह्मणस्यापराधेषु चतरष्वेवं विधायते । शिरसो 

मुण्डनं दण्डः पुरान्निवासनं तथा ॥ प्रख्यापनाथं पापस्य प्रयाणं गद्वमेन च । रुराटे 
चाङ्ककरण कयोद्राजा-यथाविधि ॥** इति- दादीतेति,-मनुनेति शेषः । गुर्विति ! “ब. 

द्यहा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतव्पगः । एते सर्वे प्रथक् जेया महापातकिनो नराः॥ चतुणौ- 
मपि चेतषां प्रायश्ित्तमकुव॑तां । शारीरं घनसयुक्तं दण्डं धम्यं म्रकस्पयेत् ॥› इत्यादिः-- 
सुरोति । सुरासंबन्ध। यो ध्वज; स कायं इत्यथः । श्वपदं खनः पदं । अशिराः कबन्धः 

०८ ब्राह्मणस्य च ब्रह्महत्या गुरुतव्पसुवणंस्तेयसुरापानेषु कबन्धभगश्वपादध्वजांस्तस्तेनायसेन 

करूटेऽङ्कयित्वा विषयान्ते निवासनम् । `” इति बोधायनः 1 “ ब्राह्यणस्यपराधेषु चतुर्ष्वेव 
विधीयते। गुरुतय्पे सुरापाने स्तेये ब्राह्मणहिंसने॥ गुङतस्पे भगः कायैः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तये तु श्वपदं कृत्वा शिलिपिण्डन पूरयेत् ॥ विशिराः पुरुषः कार्यो ररे दविजघातनः । 

असंभाष्यस्तु कत्त॑व्यस्तन्मनोरनु शासनम् ॥ ` इति नारद्: । अस्यापवादोऽपि मनुनो- 

१कज.वा। २ ना० १४. ९.--१०.।२फ संदे । ४ब. प्रमाणयति। ५ चतुथेव | 
५ ब. णेष्व । 



२२६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

्रमहध्यकशिराः पुमान् ॥” ` इति । यत्त॒ “ च्षनिरोधो ब्राहमणस्य ”' 

ईसापस्तम्बवचनम् , व्राह्मणस्य पुरान्निवीसनसमये वघ्रादिना चक्षुनिरोध: 
४ जे र 

कर्तव्य इति तस्यार्थो न॒ चक्चुरुद्धरणम् , “अक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् । !' “न 

शार्सरो ब्राह्मणे दण्डः |” ईत्यादिमनुगौतमवचनाविरोधात्। इटं प्रसङ्गेन ॥ २६॥ 

बाटभदई् 

क्तः--“'्रायश्चित्तं तु कृवौणाः <. वणौयथोदितम् । नाङ्कया राज्ञा रुरा स्युद्प्यास्तृत्तम 

साहसम् ॥ आगस्सु बाद्यणस्यैव कायौ मध्यमसाहसः । निवाौस्यो वा भवेत्द्राष्टास्सद्रभ्यः 
सपारच्छदः ॥ ° इति । परिच्छदशब्देन पुत्रदारभृत्यहस््यश्चादिसम्पदुच्यते । सपारेम्रह इति 

पाञान्तेरेऽप्येवं तदज्गनच्छेदोऽपि ब्राह्यणस्य नास्तीति प्रतिपादयन् विरोधं परिहरति - यलि 

ति । स्तम्बेनोक्तामिति--स्तम्बवचनमिति पाठान्तरम् । न चक्षुरुद्धोति । न चक्षुषो- 

सुदधरणं तस्य इयथः । क्चित्तथव पाठः । मुं प्रागुक्तमाह-- अक्षत इति । गातसमाह-- 

न शारीरो ब्राह्मणे दण्ड इति | प्रथमादिना प्रागुक्तमनुगौतमवचनान्तरपरि्रहः । 

द्वितीयादिना--“ न त्वङ्गमेदं विश्रस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । तपसा चेज्यया चेव बाह्मणः 

पूयति सदा ॥ ›` इति हारीतस्य । ^“ सवैच्र त्रयाणां वणीनां धनहारको वधबन्धक्रियारू- 
पयोगो महस्स्वपि पातकेषु एवेवासकरणं ब्राह्यणस्य प्रायश्चित्तानि विरोधनमपीञ्यो दहि 

ब्राह्मणः” इति शाङ्कषखिखितयोः, प्रागुक्तस्छतीनां च परिह ः) स्वस्वहरणमपि ब्राह्यणस्य ना- 

लि--^“ सद्रव्यः सपरीच्छद्ः ?' इत्यग्रे ८ इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । सर्वस्व 

हारभहैन्ति कामतस्तु प्रवासनभ्॥ `› इति मनृक्तेखया ० वणीनां धनापहार वधवबन्धनश्िय। 
विवासनाङ्ककरणं बाद्यणस्येति राद्घोक्केश्च ! तत्र धनापहारः सवैस्वापहारो विवक्षितो वधसा- 

हचर्यात् शारीरसू्ववरोध्दिरिति प्रागुक्तनारदीये वधसवेस्हरणयोः पाठादिति । तस्मात् 

ब्राह्यणस्य शारिरः सवोऽपि दण्डो नास्ति कदाचिदपि प्रागुक्तस्तिकदम्बात्--*“ आचार्य च 
प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरं । न हिंस्यात् बराह्मणं चैव सवौश्चैव तपखिनः ॥” इति मनूक्तेश्च 
धनदण्डमध्येसवेस्वहरणं नास्ति तदन्यधनदण्डस्त्वस्त्येव । समग्रधनाभेति स्वकरृतसाहस- 

? क. ग. बह्महन्यारराः । २--९- २३७. । ३.--२. २७. ५७. । चक्षुनिरोध 
स्वेतेषु बराह्मणस्य इति च पाठः | ‹ चक्षुनिरोधः ऽति रेफटोपक्छन्धसः । ४.--८. १२३. । 
५.-- १२.४६.) & न्राह्मणदण्ड' इते च पाठः। ७ ब. निवाँसोभावयेत् । ८ ब. पूतये। ९ फ. ब. 
हारण हरण । 
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स्वत्वाव्यभिचार्विन भोगस्य स्वचे प्रामाण्यैसुक्तम् । भोगमाजस्य 
स्वत्वव्यमिचारित्वात् कीटशो भोगैः प्रमाणमित्यत आह- 

आगमोऽभ्यधिको भोगादिनापूवेक्रमागतात् । 

आगमोऽभ्यधिक इत्यादि ॥ २८ ॥ 

बा्भटरी 

विषयम् । ““बराह्एण साहसःपूवैः*° इति मनूक्तमप्येवम् । तथा च धिग्दण्डवाग्दण्डो विवास- 
नाङ्ककरणगदेभप्रयाणानि च पयैवसितानि । इदमपि प्रायश्चित्तानिखोः । तदिच्छोस्तु तदेव 
नैतत् एवं बहुश्वतस्यापि न किंचित् , किन्तु स्वयमेव निष्कृतं कुयौत् । साऽपि खस्पा प्राय- 
धित्तप्रकरणे स्फुटीभविष्यति । अत एवान्यत्रापि साक्षिप्रकरणे मुके उक्तम् ““पृथक्णूथक्दण्ड- 
नायाः कूटक्ृत्साक्चिणस्तथा । विवादाहगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्ष्रतः ॥ यः सार्य 
श्रावितो ऽन्येभ्यो निहते तत्तमोवृतः । स दाप्यो ऽष्टगुणं दण्डं बाह्यणं तु विवासयेत् ॥ 
इति । स्तेयप्रकरणेऽपि ““सचिहं बाह्मण कत्वा स्वराष्टाद्धिभ्रवासयेत्।"› इल्युक्तम् । मनुनाऽप्यु- 
क्तम् काटसाक्ष्यन्तु कु्वोणान् चरी वणौन् धार्मिका दपः । प्रवासय दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु 
विवासयेत् ॥'” इति । अस्यार्थोऽग्रे स्फुटीभविष्यति । अत्र प्रवास ओष्च्छेदनं जिह्वाच्छेदनं 
प्राणवियोजनं चेति यथायथं बोध्यम् । विवासो निष्कासनं नञ्मीकरणं वा गृहभङ्ो वेति य- 
थायथं बोध्यम् । तग्रेयं व्यवस्था, रोभादिकारणविशेषपारक्तानेऽनम्यासे च बाह्यणस्यापि तच 
तत्रोक्ताथेदण्ड एव । अभ्यासे स्वथदण्डो विवासनं च । तन्नापि जातिद्रव्यानुबधाद्यपेश्चया विवा- 
सनं नञ्नीक्ररणं गृहभङ्गो देशाज्निवसनं चेति व्यवस्था द्रष्टव्या । छो भादिकारणविशेषपारेक्ता- 
ने नाध्यासे चार्पविषये कौटसाक्ष्ये ब्रह्मणस्यापि क्षस्त्रियादिवदथेद्ड एव । महाविषये तु 
देशान्निवौसनमेव । अत्राप्यभ्यासे सर्वैषामेव मनृक्तं बोध्म् । न च समम्रधनमित्यादयुक््या- 
ब्राह्यणस्याथदण्डो नास्तीति वाच्यम् । अथदण्डाभावे शारीरदण्डे च निषिद्धे स्वव्येऽष्यपराधे 
नप्ीकरणयृह भङ्गकरणविप्रवासनं दण्डाभावो वा प्रसभ्येत । यतः चतुणोमपीति प्रागुक्छस्मृतेः 
^^ सहस ब्राह्मणो दण्ड्यो गुं विप्रां बरात् व्रजन् । "° इति सतश्चेति दिक् । कमैकारण 
बन्धनागारपवेशावपि ब्राह्मणस्येति सिद्धम् । तदेतदभिप्रव्याह--इत्यलं प्रसङ्खेनेति ॥२६॥ 

अन्य वहितेन संगस्यभावात् व्यवहितेन संगतिमाह --स्वत्वोति। ““पश्चतोऽनुवतः*इत्य 

१. ग. ज. प्माणत्वणक्तम् । २. क. भोगः स्वसवे प्रमाणं । ३. यस्साक्षयाश्रावितो । 
४ फ. ज्ञानेऽभ्यासे च। ५ फ. गुप्तं विप्र । 
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३३८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

स्व्॑वहेतुः प्रतिग्रदक्रयादिरागमः। स भोगादप्यधिको बलीयान् +-स्वत्वबोधने 
भोगस्यागमसपिक्षत्ात् ; यथाऽऽह नारदः-““आगमेन विद्युद्धेन भोगो याति 

प्रमाणताम् | अविद्युद्धागमो भोगः प्रामण्यं नैव गच्छति ।। इति" ] न च भोगमा- 
त्रात्छत्वागमः , परकीयस्याप्यपहारादिनोपमोगसंमवात् । अत एव ¢“ भोगं केवट- 

तो यस्तु कीतेयेनागमं क्वचित् । मोगच्छरापदेशेन विज्ञेयः स तु तस्करः ॥"' 
इति स्मर्यते ] अतश्च सागमो दीधकारो निरन्तरो निराक्रोरः प्रत्यथिप्रयक्षश्वेति 
क ००१०४०००. 

आगमो रेखूयं तद्भक्तेः बरीयः-- निश्चितत्वात् , अन्यथाऽपि सुक्तयुपपत्तेः । पूवेक्षमे 
तु सति भुक्तेषैटीयस्त्वं-- टेख्यान्तरनिरस्तस्यापि ङेख्यप्रमादतः स्थितिसभवात् । च्रिपूरूष- 

सुबोधिनी 

यति-स्वत्वहेतुः प्रतिग्रहक्रयादिरिति | आगमस्य भोगपेक्षया बरीयस्ूवे हेतुमाह -- 

स्वत्वावबोधने भोगस्येति | अयमथैः--भोगः स्वत्व प्रमाणं भवितुं प्रति्रहादिकमपेश्चते । 

प्रतिहादिकं त॒ भोग नपिक्षते । एवं च सापेश्चनिरपेश्षयोनिरपेक्ष बलीय इति न्यायेनाग- 

बारुमद्री 

रेति भावः । भोगमाच्रस्य केवरुभोगस्य । एवमयेऽपि । आद्यपा्दीथं शाब्दम् । स्वत्वोपपादक 
हेतोरागमस्य भोगात् प्राबय्यख्पं विरोष्टभोगस्य सख्वे प्रासाण्यमभिप्रायतोऽभिधास्यन्नाह-- 

सत्वेति । तत्र हेतमाह--स्वत्वोति | भागस्य र॑वस्वप्रामाण्ये प्रति्रहादिसपिक्षतया भ्रति 

हादेस्तु भोगानपेश्षतया सपेक्षनिरपेक्षयोर्निरपेक्षं बरछौय इतिन्यायेन अगमस्य भरतिमरहाद्या- 

त्मकस्य ततो बरीयस्स्वमिति भावः । अत्र मानमाह-यथाऽऽहेति | यथाकथंचिदागः 

मस्यापि न तद्धेत॒त्वमित्याह--विड्युद्धेनेति । कारणराहितेनेत्यथैः । इदमेव व्यतिरेकसुखेन 

द्रढयति- न चेति । न हीलयथैः एवं चेदमयुक्तमेवेति शङ्काशयः । अघ्रापि नारदमेवा- 

ऽऽह--अत एवेति। स्मयेत इत्यत्रान्वयः । केवरूतः केवरं - सावेविभक्तिकस्तसिः । अ- 

स्यैव व्यवछे्यमाह-नागममिति । कचित्--कचिदपि । यद्वा कापि ग्यवहारविष्ये-भो- 

गेति | भोगच्छरूस्य उपदेशेन कथनेनेलथेः। फङ्तमाह-अतश्चेति। तस्य ततो बरूवस्वाच्चे- 

[1 ए 2 

१ क. स्वव हेतुः । २.--9. ८५. । २- नारदः १८, ६. । ४ ब. अथ- 

शाब्द । फ. अर्थं राब्द । ५ फ. सतेति । £ ब. स्वव प्रपाण्यप्रतीदयदिन्यायेनेव्यंतः षाठो न 

दश्यते । ७ ब. कामगरहितेनेलयथः । ८ अपदशेनेति मिताक्षरामूरपाठः । 
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पञ्चविरेषणयुक्तो भोगः प्रमाणमि्युक्तो भवाति । तथा च स्मयेते-““ सागमो 
दीघकाटश्वाविच्छेदोऽपरवोञ्कितः । प्रय्थिसंनिधानश्च परिभोगोऽपि पञ्चधा ॥ 
इति । क्वचिच्वागमनिरपेक्षस्यापि मोगस्य प्रामाण्यमियाह--““ विना प्रूवं्रमागतात् 

इति । प्रवंषां पित्रादीनां जरयाणां क्रमः पूवेक्रमः तेनागतो यो भोगस्तस्मादिना । आ- 

युक्तिः पूर्वंक्मः यतश्च नाह्रादिव्याजेन रेख्यस्योपहतादिबाधितस्यापि स्थितिसंभवात्तन्नर- 

सुबोधिनी 

मस्य म्रतिप्रहा्याव्मकस्य बरीयस्ू्वमिति । विच्छेदापरवोज्ित इति-अपरव अओ 

ऋशः विच्छेदेनापरवेण चोज्ितस्लयक्तः । विच्छेदापरवरदहित इति यावत् । एतदुक्त 
भवति । विच्छेदरहितो निरन्तरः अपरवरहितो निराकरो इति पूवीवतारित 

वचनसेवावयवमभिभ्रायतो च्याख्यतुञुपक्रमते-- क्वचिचागमनिरपेक्ष्यापीति । स 

बारुमट्री 

ल्य्थः । स्वागमः विश्चुद्धागमसहितः, दीर्घेति वहूबीहिः। एवमभरऽपि। अविच्छेदः निरन्तरः! अ- 
परवोज्श्चितः निराक्रोशः। विच्छेदापरवोज्छित इति पटे विच्छेदश्वापरवश्च ताभ्यामुञज्दितः र- 

हितः। अपरव आक्रोशः। विच्छेदरहितो निरन्तरः जपरवरहितो निराक्रोशः, प्रलयर्थीति व्यधिकर- 
णपदेो बहूबीहिः। अपिः प्रकृतान्यसमुच्चायकः। पूवावतारितवचनस्येव द्वितीयपादमभिग्रायतो 
ध्याख्यातुमवतरणमाह--क्वचिचचेति । कपिञ्जराधिकरणन्यायेनाऽऽह-- त्रयाणाभेति । 

नियसापेश्चत्वात् बृत्ति: सम्भवल्येकवाक्यत्वे इति न्यायेनाऽऽह--आगम इति । तास- 

नि भ नाता 

१ , अविच्छेदोऽपरवेन्डितं ` इति तु मिताक्षरायां पाठो दट्द्यते । २ अश्वमेधे ““ वसन्ताय 
कपिज्ञरानारमते ` इत्यत्र कपिज्ञखानिति बहुवचने त्रिवचतुष्टादिसंस्यानां बहुलवसाम्यात् त्रिवादि- 
पु या काचित् बहुलसंख्या इच्छया स्वीकारयेतयाशंक्य चतुठादिरसंख्यापरिगरहे तदन्तगैततरि्वसंल्याया 

अवर्मनीयत्वात् तरिसंख्योपादाने तदन्तभूतचतुष्संख्यादपस्थितेरावश्यकप्रथमोपस्थितत्रित्संख्या- 
परिगरहणनैव कपिच्च ानिति बहवचन्घितशाखाथेसिद्धौ ततोऽधिकपक्षिरिसायां प्रत्यवायात् नित- 
तस्यैव तत्र बे्येति मीमां सयां एकाद्श्चाध्याये प्रथमपदि अष्टमाधिकरणे समर्थितम् । तथा च 
जेमिनीयन्यायमाटयां कारिका,--“ कपिन्नठेष तरितादयाः पाक्षिकाखितमेव वा । आयो बहुल- 
साम्यात त्रितेनैव कृतततः ॥** इति तन्ययिनेह पूवकमागतादिति मूटे पूर्वेषामिति षष्ठीबहुवचनेन 

त्रिलसंख्यैव बोध्यते इति अमित्रे पूर्वेषां पित्रादीनां चयाणामिति व्याख्यातमिति मावः ॥ 



२४० ाज्ञवेस्क्यस्मृतिः |न्यवहाराध्याये साधारणा- 

(~ गमनिरपे 9 ९ 

गमोऽभ्यधिक इति सम्बन्धः| स पुनरागमादभ्याधेकः आगमनिरपेक्षः प्रमाणमलयथः । 

तत्राप्यागमज्ञानानिरेक्षो न सत्तानिरपेक्षः । सत्ता तु तेनैवावगम्यत इति बोद्धन्यम् | 

सुबोधिनी 

पुनरागमादम्याधिक इति । स पूर्वकमागतो भोगः आगमनिरपेक्चः प्रमाणमभि 

युक्तम् । तत्र कीदद नेरपेक्ष्यमित्यकाङ्क्षायामागमक्ताने नैरपेक्ष्यं न तु सत्तायामेलाह-- 

तत्राप्यागमन्ञानानिरपेश्ष इति । एतदुक्तं भवति--कञ्चनागमोऽस्तील्यागमस्य सद्धावमपः 
¢ क 

क्षते, अयमसौ वा मम इति श्ङ्गममाहिकया आगमक्तानं नापेश्चत इति । एवं तद्यपोक्षतसत्ता 

सद्धावे किं प्रमाणमित्यत आह-सत्ता तु तेनैवेति | तेनेव विरि्मोगेनैव । नन्वेतद् 

नुपपन्नम् ,--अन्योन्याश्रयभ्रसङ्गात्। तथा हि। प्रमाणभूतेन भोगेनाऽऽगमसत्तावगतेः सत्तायां 

चावगतायां द्धोगस्य प्रामाण्यमिति । उच्यते । चिरकारोपभोगानुपपनत्तिरूपयाऽथापच्या 

आगमसत्तावगतिः। सत्तायां चावगतायां पश्चात् भोगस्य प्रामाण्यनिश्चय इति साक्षात् प्रमा- 

णभूतेन भोगेनाऽऽगमसत्ताया अनवगमान्नान्योम्याश्रयः | तर्हिं सत्ता तु तेनेवेव्युक्तिः कथ- 

मिति चेत् तदद्वारकाथौपत्यावगमादुपचारेण तेनेव्युक्तिरिति उषटम्यम्  ** आगमोऽभ्यधिको 

भोगात् ›› इयन्न द्विविधो भोगः प्रमाणमिलयभिप्रेतं योगीश्वरस्य। सतेकारीनोऽस्मातकाटी- 

नारुभदट्री 

यौथेमाह--स पुनरिति । स पू्ंकमागतो भगस्त्विल्यथेः । आगमादेस्तात्पयांथमाह-- 

आगमेति । शब्दस्तु प्राग्वत् । आगमनेरपेक्ष्यं तज्जाननेरपश्षकृतं, न तु तत्सत्तनेरपेक््य 

कृतमिति विज्ेषमाह- तत्रापीति । आगमनिरपेक्च इयत्रापील्थः । बोद्धग्यमिलयनत्रान्वयः। 

कथिदागमोऽस्तीलयागमसद्धावापेक्षा । न त्वयमागम इति श्रङ्गग्राहिकया तत् ज्ञानापेश्षेति 

भावः। ‹ नन्वेवमपेक्षितसत्तासद्धावे कि मानमत आद-सत्ता लिति। तेनेव विशिष्टेनोप- 

भोगेनैव । नन्वेवमन्योन्याश्रयप्रसङ्कः; तथा हि-प्रमाणभूतेन तादश्भोगेनागमसत्तावगतिः । 

आगमसत्तावगतौो तत्सहकृतस्य भोगस्य प्रामाण्यमिति । अन्राहुः--““ चिरकारोपभोगा- 

नुपपत्तिरूपार्थापस्यागमसत्तावगतिः । तस्यामवगतायां तस्सहङतभोगस्य प्रामाण्यनिश्चय 

४०५१५ 

१ थ. द. त्याकद्ागम। २ थ. टेन भो। ३ थ. अगमसत्ता। ४. द्. तस्सहकृतस्य भोग । 

५ फ़. ऋमागतोपभोग । 
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८८ विना पूर्वक्रमागतात् इत्येतच स्मातैकारप्रदरनाथम्।* आगमोऽभ्यधिको भोगात्" 

इति च स्मातंकारविषयम् | अतश्च स्मरणयोग्ये काठ योग्यानुपर्न्ध्या आगमाभाव- 

निश्वयसंभवादागमज्ञानसपिश्षस्यैव भोगस्थ पामाण्यम् 1 अस्मार्ते तु काटे योग्यानु- 

सुबोधिनी 

नश्चेति । तदुभयं विभज्य दशेयति---विना पृवंक्रमागतादित्येतच्चेदयादिना | 

एतदुक्तं भवति--अस्मातैकारनो भोग आगमक्ञाननिरपेश्चः । स्मातेकारीनस्तु भाग 

आगमक्ञानसापेश्च इति । नन्वेकस्येव भोगप्रमाणसय क्वचिदागमसापेक्षत्वं कचिन्नेति कुतोऽ- 

वगम्यत इत्याशङ्कय सापेक्षत्वे हेठमाह-अत्र्च स्मरणयोग्ये काट इति स्मरणयोभ्ये 

काठ प्रतिम्रहक्रयादिरूपस्यागमस्य प्रमितियोभ्यघ्वे सत्यपि प्रमिव्यभावादागमाभावनिश्वयो 

जायते । सिद्धे चाभावानिश्चये केवरूभोगस्य बरास्कारेणापि सिद्धेरभ्रामाण्यग्रसङ्गादागम- 

सपेक्षत्वमिलयथः । इदानीं भागस्य क्रचिदागमनिरपेक्षत्वे हेठमाद--अष्मार्ते तु का 

इति । योग्यत्वे सलयनुपरुष्धियोग्यानुपरून्धिः । स्मरणायोग्ये कारे म्रतिग्रहा- 

दिकस्य प्रमितियोग्यत्वाभावादेव योग्याचुपरुञ्ध्यभावः । तेनागसो नास्तीति नि- 

श्चतु न शक्यते,---अभावम्राहकम्रमाणस्य योग्यानुपर्न्धेरभावात् । एवं चागमाभावनिश्वय 

बारभद्री 

इति साक्षाखरमाणभूतेन भोगेनागमसत्ताया अनिश्चयात् नान्योन्याश्रयः। तेनेवेत्यस्य तु तदा 
रकाथौपत्तिरूपग्रमणेनेवेलय्थ इति नासङ्गतिः। आगमोऽभ्यधिक इलयत्र पादभेदेन द्विविधभो- 
गस्य प्रामाण्यमभिमतं सुनः । स्मार्तकाछिकः अस्मात्तेकाशिकश्च सः। तदुभयं विभज्य ब्युत्क- 
मेणाऽऽह- विनेति | पदेति विषयमिलयथैः। आस्तर, द्वि तीयस्स्वथं । स्मार्तेति स्मरण- 

योग्येल्थः। अस्मार्तकािको भोगः आगमनज्ञाननिरपेक्षः स्मातैकारिकस्तु आगमक्ञानसापेक्ष 
इति भावः । नन्वेकस्येव भोगरूपग्रमाणस्य क्रचित् तत्सापेश्षत्वं कचिन्नेति कुतो.ऽवगत- 

मिलतो द्वितीयमेव सहेतुमाह-अतस्चेति। उभयोर्विंषयमेदाञ्चेयथः। वस्तुतः स्खत्यभावेऽपि 

तच्छस्येष्त्वादाह-योग्य इति] आमावध्रयक्षे योम्यानुपर्धेः कारणत्वस्य तत्रान्तरे प्रसिद्धत्वा- 

दाह~योग्यानुपेति । स्मरणयोग्ये कारे प्रतिग्रहादिरूपस्यागमस्य प्रमितियोग्यव्वे सत्यपि 

तदभावादागमामावनिश्चयः, सिद्धे च तस्मिन् केवरुभोगस्य बरूक्कारेणापि सम्भवेना- 

परामाण्यप्रसङ्गात् तत्सपेश्चत्वमवद्यकमिति मावः । अथाच्न्तादशमाह--अस्मार्ते विति | 

१. द्, कविच्व ने । २ फ. आदयचः। ३ घ. अभावपक्षे 



२४२ याज्ञवस्क्यस्मुतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

प्रखुन्न्यभविनाऽऽगमाभावनिङ्चयासेभवादागमज्ञाननिरपेक्ष एव संततो भोगः प्रमाणम्। 

९तदेव स्पष्टीकृतं कात्यायनेन--“स्मातै काठ क्रिया भूमेः सागमा भुक्तैखिष्यते । 
अस्मार्तेऽतुगमाभावा्रमासिपुरुषागता । इति । स्मार्तर्च काटो वषरातपयेन्तः;-- 

‹‹ दातायुवँ पुरुषः) इति श्रुतेः । अनुगमाभावादिति योग्यानुपरब्ध्यभावेनागमाभाव- 

सुबोधिनी 

एव भोगो न प्रमाणम् ,-- मूरुरोथिल्यात् | प्रकते व्वाऽऽगमाभावनिश्वयाभावान्मूरोधथिस्या- 
भावेनागमक्ञाननिरपेश्चषो भोगः बअमाणमिलयथः । स्मार्ते काटे कियोति- च्या अमाण- 

भिलय्थः । स्व गत्यर्थ ज्ञानाथौ इति गदयर्थो गमिक्तौने चतैते। अतोऽनुगमो नाम निर्चय- 

ज्ञानम्, तद्मावोऽनुगसाभावः । क तदभाव इति साका्कुत्वाद्योग्यानुपरुन्ध्यभावे- 
नाऽऽगमाभावनिश्चयाभाव इत्याकाुं पूरयन् काल्यायनवचनस्थमनुगमाभावपदं व्याचष्ट-- 

अनुगमामावारिति योग्येति । यतोऽनागमस्रतिपरम्परायां सत्यामपि भोगो न भ्रमा- 

नारुभटरी 

अस्मरणयोग्य इत्यथः । एतद्धिरषणाभावेऽपि विङेषणान्तरसत्ता अपेक्षितेवेव्याह -- सन्तत 

इाति+--निरंतर इत्यभः। इदसुपरश्चणं दीधेकारादेरपि योग्यत्वे सत्यनुपरून्धिर्योग्यानु- 

परूड्धिः। स्रत्ययोग्यकाले प्रतिग्रहादिरूपस्य बैमाणयोग्यत्वाभावादेव योग्यानुपरुब्ध्यभावः। 
अतस्तेनागमो नास्तीति निश्चतु न राक्यते--अभावम्राहकप्रमाणस्य योग्यानुपरून्धेरभावात्। 
एवं चागमाभावनिश्रये भोगो न प्रमाण--मूरदौथिल्यात् । प्रकृते तु आगमाभावनिस्वया- 
भावात् मूलशेथिल्यभावेन तश्चिरपेक्षस्वभिति तादो भोगः प्रमाणमिल्थक्षेया प्रमाणम् । 
अनुगमेति+--निश्चयज्ञानाभावादिस्यथः। ये गत्यथीस्ते ज्ञाना्थौ इति भावः | कमात् पित्रा- 

दिक्रमेण । स्मातैकारस्य म्रमागावधिमाह -- स्मातंश्चेति}अचुगमाभावस्य साकाङ्क्षत्वात् तां 

पूरयचू भागुक्तैकवाक्यताये स्रतीकं तस्यदं व्यच्--अनुगमेति | इतीव्यस्या्थं इति ेषः। 

१ ब. सत्यदुपरन्धेः ! र ध. स्पृति। फ. स्मृतियोग्ये काठे ¦! ३ फ. ब. प्रमायोग्य । ४ क, 
निर्चयेत । 
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निक्व्यासंमवादिति । अतद्च वर्षदाताधिको भोगः संततोऽप्रतिरवः प्रत्यक्ष 

स्चागमामावे वाऽनिङ्विते अन्यमिचारादाक्षिप्तागमः स्वत्वं गमयति । अस्मार्तेऽपि 

काठेऽनागमस्मृतिपरम्परायां सत्यां न भोगः प्रमाणम् । अत एव--““अनागमं तु 

पा मि मामा मनाण्ाक 

सुबोधिनी 

णमिति मनुनाऽनागमभोगे विदेषेण द्रण्डो विहित इ्याह--अत एवाऽऽनागमं विति। 

ननु.“बहून्यब्दृशतान्यपि"इतयत्न अपिशब्दः समुच्चये वतेते, --“अपिः सम्भावननिवृच्यपेश्चा- 

सञुचचयगहांरीस्समथैभूषणसम्पन्नेषु `” इति । सथा चवमथेः सस्पद्यते--बहृन्दानभि- 

व्याप्य य उपभुङ्के स दण्डयः इति । यत एककठृंकानेकवषोंपभोगे एवं सञुच्रयो घटते, 

नान्यथा ! एवं चापिशब्दबलात् उपभोक्तुयेथेकत्वं प्रतीयते, तथा य इलेकवचननिदैहादपि । 

तथा च यथेकश्चिरकारमनागममुपभुङ्के, स॒ दण्ड्य दइत्येकस्येव दष्ड्यस्वं न बहूनाम् । 
पितृपरम्परायातभोगे तु भोक्तृणामनेकल्वादेवंविधेकभोकतुरभावेन अथममनागमेनोपभोक्तुरेक- 

त्वेन प्रथमस्यानागमोपभोक्तः पुरुषस्य चोरसदशदण्डो, न द्वितीयस्य चृतीयस्य का दण्डः» - 

तेन तश्र भोगस्य प्रामाण्यप्रतीतेः 1 यदुक्तमनागमस्खतिषरम्परायां भोगो न प्रमाणमिति 

बालभद्री 

विदोषं वक्तु विनापूरवैस्यस्य विषयं सविरेषञुपसहरति-- अतश्चेति । उक्तहेतोश्चव्यथेः । 

वर्वेति--अनेन दीर्घकारुत्वसुक्तम् । सन्ततो निरन्तरः । अप्रतिरवः निराक्रोशः-- प्रयेति । 

प्रयथिन इत्यादिः । आगमेति उक्तरीलयलयादिः। आशक्षिेति बहुनीिः । तं विशेषमेवाऽऽह- 

अस्मार्तेऽपीति । अच्र मानं मनुमाह--अत एवेति । तस्यां सलयां तस्याः प्रमाणस्वादेवे- 

लः । अन्यथाऽनागसोपभोगे विशेषेण दण्डविधानं मनृक्तमयुक्तं स्यादिति मवः। ननु बहू- 

न्यब्देयन्र अपिः सञुद्यये । तथा चोक्तम् “ जपिस्सम्भावननिवृक््यपेक्षाससु्चयगहांशीः 

समथभूषणप्रदनेषु""इति ! तथा च बहून्यग्दरातान्यभिव्याप्य य उपयुङ्क्ते स दण्ड्य इत्यर्थेन 

एककर्तुकानेकवर्षोपभोग एव समुच्चयस्य सम्भवो नान्यथेत्यपिज्ञब्दबरादुपभोक्तुरेकत्वं प्रती- 

येत । तथा य इत्याय्ेकवचननिरदैशादपि । तथा च यत्रेकश्चिरकालमनागमसुपसुङ्त्ते स 

दण्डय इलयेकस्थैव दण्डयत्वं न बहुनां । पिवृपरम्परायाते भोगे तु भोक्तुणामनेकस्वादीदशेक 

भोक्तुरभावेन प्रथममनागमेनोपभोक्रेकल्वेन तस्यैव चोरसदशद्ण्डो न द्वितीयप्देरिति ततर 

भोगस्य भरामाण्य्रतीत्या अनागमस्ख्रतिपरम्परायां भोगो न प्रमाणमिति यदुक्त तदयुक्छमि- 

4५ कन 

१ ख. ग, ङ. निश्चयाभावात् । २ ख. ग. प्रलर्थिपत्यक्षस्वां । २ थ. द्. पभो । 



३४४ याज्ञवस्क्यस्शतिः [न्यवहाराध्याये साधारणा- 

यो सुद्धे बहन्यन्दशतान्यपि | चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेष्ूथिवीपतिः।'इचयक्तम् । न 
च “अनागमं तु यो भुङ्क इत्येकवचननिर्देरात्““बहन्यब्दरतान्यपि"इति अपिर्यन्द्- 

प्रयोगात् पथमस्य पुरुषस्य निरागमे चिरकारोपमेोगेऽपि दण्डविधानभिति मन्तव्यम्| हि 
तीये तृतीये वा पुरुषे निरागमस्य भोगस्य प्रामाण्यप्रसङ्घात् न चेतदिष्यते,-““आदौ तु 

सुबोधिनी 

तदयुक्तमिस्यभिपायेणाक्षिप्य परिहरति-न च ^ अनागमं तु यो भङ्क!” इत्येकवचननिर्दे- 
दादिदयादिना । अथ वा अपिशब्द समथैवाची सम्थवाचित्यै च तेनेव सूत्रेण प्रतीयते । 
एतदुक्तं भवति-अनागमचिरकारोपमोगे यः समथः, स एव दण्डय इति । समर्थश्च भ्रथम 
एव न द्वितीयवृतीयौ,-- तयोः परम्परायातभोगत्वेन तादशसामर्थ्याभावात् । अतः प्रथम 
ण्व दण्डय इत्याकाथेनाशङ्कय परिहरति--न चानागमं तु यो सुङ्क इत्येकवचननिर्देशा- 
दित्यादिना । परिहाराभिप्रायस्तु--““आदौ तु कारणं दानं मध्ये मुक्ति सागमा ।''इति। 
मध्येऽपि सागमभुक्छेः प्रामाण्यविधायकवचनबठात् ^ अनागमं तु यो भुङ्धे"ः इत्यत ध्यः” 
इत्युदेर्यगतस्वेनेकवचनस्य विवक्षितत्पाच्च सवैत सागमाया युक्तेः प्रामाण्यम् । अतो द्िती- 
यतुतीययोरपि पुरुषयोर्निरागमोपभोगे दण्डो दुर्निवौर इत्यनागमस्छतिपरम्परायां सस्थां भोगो 
न प्रमाणमेवेति। एवच्च अपि शब्दोऽपि सम्भावनायां वर्तेते,न समुच्चये सामथ्यै वा। तत्चैत- 
दुक्तं भवति--बह््दश्तन्यापित्वेनापि यस्य भोगः सम्भाव्यते स भोगर्चेननिरागमः,तादशोप- 
भोगवानपि पुरूषो दण्ड्यः, किसुतानागमास्पोपभोगवानिति । नु चास्मरणयोग्यकालीनस्य 
प्वेक्रमायातस्यैव भोगस्यागमज्ञाननरपक्षयेण प्रामाण्यमिति यदुक्तं तदनुपपन्नमू*“अन्यायेना- 
पि यद सुत्तं पित्रा पूर्वतरेश्िभिः।' इत्यस्मिन् वचनेऽन्यायेनापि पित्रा यद् सयुक्त, तथा पूव 
तरैक्िभियंद् भुक्तं, तत्रोभयच्नापि भ्रत्यपहारो न शक्यत इत्यभिधानादनागमोपभोगस्य 

बारभद्री 

त्याकयेन रङ्कत-- न चानागम विति | यद्का अपिशब्दः समथवाची--उक्तहेतोः 

तथा चानागमचिरकारोपभोगे यः समथः स एव दण्ड्यो नान्य इत्यर्थेन प्रथमस्यैव समश्च- 
त्वेन दवितीयादेः परस्परायातभोगतवे तादशसामथ्यीभावात् प्रथम एव दण्ड्य इत्याहयेना - 
दाङ्कते--न चेति | प्रयोगात्--प्रयोगाच्च । प्रथमस्य -तस्थैव । इदं परम्परायातभोगविषयम् | 
अपिनेकमाव्रकठृकानेकवषौपमोगससुच्चयः । इष्टापत्ति निराच््े- न चैतदिति | न हि 
"न~~ ~ 

(1 

१अ.द्. स्तुसा 



साघारणव्य० मा० प्र] ससन्याष्यामेताक्षरा सविश्वरखूपन्यास्या च २४५ 

कारणं दानं मध्ये मुक्तिस्तु सागमा।'! इति नारदस्मरणात् ! तस्मात्सर्वत्र निरागमोपभेोगे 
^“ अनागमं तु यो मुङ्के?' इत्येतत् द्रष्टव्यम् । यदपि “अन्ययेनापि यडक्तं पित्रा 
प्वेतरेल्िभिः । न तच्छक्यमपाहर्तं कमालिपुरषागतम्।।” इति, तदपि पित्रा सह 

सुबोधिनी 

स्मरणयोग्यकाङीनसयापि प्रामाण्यप्रतीतेरिव्याक्षिपति-यदप्यन्यायेनापि यद्धक्तमिति । 

अचर अन्ययेनापीति निरागमभोगस्य प्रामाण्यप्रतिपादकम् | पित्रेति स्मरणायोग्यकारीनस्य। 
तेन स्मातंकारीनोपभोगस्यागमनिरपेक्षस्य न प्रामाण्यमिति परिहरति--पित्रा सहेति। 
अयमथः--अच्र पित्रा यद्क्तमिति न पएथगन्वयः, येन पितृभोगस्य स्मातैकाली- 
नत्वेन तादशस्य निरागमोपभोगस्य प्रामाण्यं स्यात् । अपितु सहयोगे इयं ॒वृर्ताया 

बारुभटरी 

व्यथः । कारणं क्रिया, प्रमाणमिति यावत् । नारदेति ,-मध्येऽपि सागमाया एव युक्तेः 
वरामाण्यबोधकनारद्वचनादित्यथैः। य इव्यत्रोदेदयगतस्वेनेकस्वस्याविवाक्ितस्वाच्चेति बोध्यम्। । म् 
तथा च सवैत्र सागमभुक्तैः प्रामाण्यमिति द्वितीयादावपि निरागमोपभोगे दण्डोदु्निवार 
इत्यनेनागमर्षटतिपरम्परायां सत्यां भोगेनैव भ्रमाणमिति सिद्धम्। तदुपसंहरति--तस्मार- 

ति] सवत्र आदौ मध्येऽन्ते चेव्य्थः । एवं च अपि; संभावनेऽत्र न सयुच्चये, नापि समर्थ, 
इति वहब्दशतव्यापिष्वेन यस्य भोगः सम्भाग्यते स चेन्निरागमस्तर्हिं तादश्षोपभोगवानपि 
पुरुषो दण्डयः किसुतानागमास्पमोगवानिति तात्पर्यार्थः । नन्वस्मरणयोग्यकाङिकसय पूर्व्र- 
मायातस्यैव भोगस्यागमन्ञानानिरपश्षस्य प्रामाण्यमिति यत् सिद्धान्तितं तदयुक्तम् । अन्याये- 
नापीति वाक्येऽ> "येनापि पित्रा यद्धुक्तं तथा पूवैतरेश्चिभिथेद्क्तं तन्नोभयन्रापि भ्रलयपहारो न 
शाक्य इत्युक्तम् , अनागमोपभोगस्य स्मरणयोग्यकारिकस्यापि प्रामाण्यप्रतीतेरिस्याक्ञयेनाह - 
यदप्यन्यायेनापीति] अच्रान्यायेनापीति निरागमभोगस्य प्रामाण्यप्रतिपादकं पित्रेति सरणयो- 

ग्यकालिकस्येति भावः| स्मातेकालिकोपभोगस्य तज्निरपेश्चस्य न प्रामाण्यमिति प्रागुक्तरषिव प- 
रिदरति-तदपि पित्रा सहेति। अयं भावः;-पित्रा यद्भुक्तमिति न पृथगन्वयो येन पिन्रुपभोगस्य 

स्मातेकारिकव्वेन तादृडनिरागमोपभोगस्य प्रामाण्यं स्यात् , अपि तु सहाथैयोगे हयं तृतीया । 
तथा च पित्रा सह पुचैतरपुरुषन्नरयोपभोगे कमेणाविचिन्ने तादृशे जाते तत् क्षेत्रादिकं तस्मा- 

१.--२. ८७।. २ च. प्रामाण्यमित्यादि युकतेसियन्तः पाठो न दद्यते । 
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३४७६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

पूवैतेलिभिरिति योज्यम् । तत्रापि “ ऊमात् त्रिपुरुषागतम् "” इत्यस्मातेकारोपल- 

क्षणम् । तरिपुरुषविवक्षायामेकवषाभ्यन्तरेऽपि पुरुषत्रयातिक्रमसम्भवात्, द्वितीये 

वर्षे निरागमस्य भोगस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः | तथा सति ““स्मातेकाठे क्रिया भूमेः सा- 

गमा भक्तिरिष्यते |» इति स्मृतिविरोधः | ““अन्यायेनापि यद्धक्तम् "* इत्येतचान्यायेनापि 

मुक्तमपहत न शक्यम् , वि पुनरन्यायानिस्चय इति व्याख्येयम् ,-अपिराब्दश्रवणात्। 

सुबोधिनी 

पित्रेति । तथा च तेन सह पूवैतरपुरूषन्रयोपभोगे कमेणाविच्छेदेन जाते क्षेत्रादि. 
कै तस्मादपहक्ते न शक्यत इयेकवाक्यस्वेऽनेकपुरुषोपभोगस्य चिरतरकालमन्तरेणा- 

सम्भवादस्मातकारनेपभेगस्य प्रामाण्यमिष्युक्तं॑स्यात् । अतो न निरागमस्य स्मास 
काटटीनोपभोगस्य प्रामाण्यमिति । ननु *‹ त्रिपुरूषागतम् *› इत्यनेनानेकपुरुषोापभोगे ऊथम- 

स्मातकालोपभोगो रक्ष्यत इत्याशङ्कयोपरक्षकमेतादत्याह-- तत्रापि क्रमादिति } ननु 

भवस्वस्मातेक्रलोपभेगः प्रमाणम्, सोऽप्यागमसत्तामपेश्चते, अतोऽन्यायेनाप्युततिः 
कथमिदयत आह-अन्यायेनापि यद्वक्तमियतचेति | नन्वस्मातकारीना भुक्तिराग 

बारी 

दपहतै न शक्यमिति भ्रागुक्तेकवाक्यतया सम्भवतीति स्श्ायेन चेकवाक्यत्वे अनेकषुरूषो 
पभोगस्य चिरतरकालं विनाऽसम्भवेनास्मात॑कारिकोपभोगस्य प्रामाण्यसुक्तमिति नै 
निरागमस्य॒स्मातैकाछ्किपभोगस्य प्रामाण्यमिति । ननु त्रिपुरषागतमितयनेनानेकघुर 
षोपभोगलाभेऽपि कथमस्मातंकारोपभोगलामो अत आह- तत्रापि करमारिति । रक्षणेति 

भावः| शाक्यार्थव्यागे बीजमाह ---त्रिपुरुषेति ] पात्रादित्वात् खीत्वाभावः । तच्रात्र च एवं 

पूवैकातृतीयेऽपि प्रसङ्गादिति पाठः । प्रसङ्ग इति पाठे यत इत्यादि इष्टापात्ति निराचाष्टे- 
तथा सतीति | नन्वस्तु अस्मातंकालिको भोगः प्रमाणमिति, तथाऽपि तस्यापि आग 

मसत्तासापेक्षव्वेनान्यायेनाप्ुाक्तेः कथम् ? अत आह---अन्यायेनापीति। चरस्स्वथै । तत्र 

बाजमाह--अपीति | अन्यथा तदानथ॑क्यं स्पष्टमेव । न्वस्मारतंकारिकी सुक्तिरागम- 
जानं न पेक्षते तस्सत्तां स्वपेक्षत पवेव्युक्तमयुक्तम् । यद्धिनाऽऽगममिति वाक्येऽत्यन्तमिस्यु- 
अ 

१ त. जनित। २थ.द्.गेवाक। ३. द्. काटीनोप । ४ सम्भवस्येकवाक्यते 
भिन्नवाक्यत्मप्रामाणिकमिति न्यायः॥ ५ नेत्यारभ्य प्रामाण्यमिव्यन्तः पाठः इति क चिन्नास्ति। ६ ब. 
ननु स्माते \ 
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यंचोक्तम्---““्यद्विनाऽऽगममत्यन्तं भुक्तं पूरवैचखिमिभवेत् | न तच्छक्यमपाहतु कमा- 
लनिपुरुषागतम् ॥» इति, तत्राप्ययन्तमागमं विनेति अत्यन्तसुपङम्यमानमागमं विनेति 

व्याख्येयम् , न॒ पुनरागमस्वरूपं विनेति । आगमस्वरूपाभवे मोगरा- 
तेनापि न स्ववं भवतीव्युक्तम् । क्रमालिपुरुषागतामिव्येतदुक्ताथंम् । 

सुबोधिनी 

मज्ञाने नपिक्षते अपितु तत् सत्तामपेश्चत इव्युक्तम् | तदसङ्गतम् । ‹ यद्विना 

गममलयन्तं भुक्तम् ` इत्यस्मिन् वचनेऽत्यन्ताभेति स्वात्मनाऽऽगमनेरपेक्षयेण भुक्ते 
प्रामाण्यभ्रतीतेरित्यनेनाभिप्रायेणाक्षिपति-- यचचोक्त यद्विनागममियादिना ] परिदरक्ति- 

तत्राप्यत्यन्ताभेति । अयमभिप्रायः--स्वात्मनाऽऽगमन्ञानस्यास्मातेकालीनोपभोगे अपे 

क्षाभावादलयन्तमागमक्तानं विनाऽप्यस्मा्तकार्लनोपभोगे सति भुक्तं तदस्तु अपहत न 

शक्यत इयेव । न तु वस्तुत जगमसत्तां विनाऽप्युपभोगे स्वस्वमस्तीति ¦ येन पूर्वोक्त 

विरोधः स्यादिति । अत्र हेतुमाह-आगमस्वरूपाभवि इति । अत्र यत इति शेषः । 

एतदुक्ताथमिति । अस्मातंकालोपरक्षकत्वेनोक्ताथेमित्यथेः । भस्मातेकारीन उपभोग 

बारभदट्री 
ग्रामाण्यम्रतीतेस्त्य 

त्तया सवौत्मया भुक्तेस्तजनैरपेक्ष्येण त्याशयेन शङ्खते--यचोक्तमिति । 

यद्युक्तमिलयथैः । अत्यन्तमागमं विनेत्यन्वयः । प्रागुक्तरलया पारेहरति-- तत्रापीति 1 

उक्तवाक्येऽपीत्यथैः । इति वाक्यम् । अत्यन्तम् अतिशयेन, । उक्तहेतोः रेषमाह-नेति। 

पुनरप्यथ । आगमस्य रूपमपि विनेल्यथैः। व्यास्येयाभिलयस्यानुषङ्गः । अत्र हठेमाह-आग- 

मेति । यं इस्यादिः। अयं मावः+--सवोत्मनाऽगमक्ञानस्यास्मातेकाकिकोपभोगे पेक्षाया 

आभावादत्यन्त सवौत्मना आगमन्ञानं विना अस्मातंकारेकोपभोगे सति यदुक्तं वस्तु 
तदपाहर न शक्यमित्येव वाक्यार्थो न तु वस्तुत भआगमसत्तां विनाऽप्युपयोगात् स्वत्वमस्ती- 

ति न प्रागुक्तविरोधः स्यादिति । उक्तस्वात् विरोधमत्रापि परिहरति- मादिति । 

उक्ताथमिति । अस्मातकारापलक्षकत्वेनोक्ताथोभेलथेः । तस्सिद्धम् । अस्मात्ते 

म 

१ ख. यज्चोक्तहारीतिन यद्धिना। ड. यथोक्तं यद्विना। २ फ. अतिशये वा अत्यन्त उक्तहेतोः । 

फ, अत इत्यादिः ! 



२५८ याज्ञवस्क्यस्मरतिः |व्यवहाराध्याये साधारणा- 

ननु स्मरणयोग्ये काटे भोगस्याऽऽगमसयपक्षस्य प्रामाण्यमनुपपनम् । तथा दहि-- 

यद्यागम; प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनैव स्वत्वावगमान्न भोगस्य स्वत्वे आगमे वा 

व्रामाण्यम्। अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथं तद्टिरिष्टो भोगः प्रमाणम् १ उच्यते 

सुबोधिनी 

आगसनज्ञानारपेक्ष;ः प्रमाणं, स्मातेकारीनस्त्वागमक्ञानसयक्षः प्रमाणमि्युक्तम् । 

तच्र स्मा्तकारीनस्यागमन्ञानपेश्षत्वेन भ्रामाण्यमनुपपन्नमिवयाक्षिपति-- ननुं स्मरण- 

योग्ध॒ इति । तमेवोपपादयति ~ तथा हीलया्षना । यमागमेपक्षते भोगः, 

स कि प्रमाणान्तरेणावगत उत नेति विकल्प्य, कस्मिन् सति किं स्यादिष्याशङ्कयाऽऽये 

दोषमाह यदागम इति । अयमथैः--म्रमाणान्तरावगतागमेनैव स्वत्वे क्ञते 

भोगस्य म्बस्वत्ञाने आगमज्ञाने चानुपयुक्तत्वेने प्रमाणान्तरपमिते स्वत्वे आगमे वा 

प्रमिव्यनुस्पादकत्वेनाभ्रामाण्यादागमक्ञानसपिक्षो भोगः भरमाणमिति वक्तुं न शक्य 

भिति । द्वितीयेऽपि दोषमाह-- अथेति | अनवगतागमेन वैरिष्टयासम्भवादिलयथ; । 

समाधत्ते--उच्यत दइल्यादिना । एतदुक्तं भवति-- प्रमाणान्तरेणेवागमोऽवगम्यते | 

बारंमट्री 

काडिक उपभोग आगमज्ञाननिरपेक्षः प्रमाणम् , स्मातैकार्िकस्तु तत्सापेक्षस्तथेति तत्रा- 

न्स्यमाक्षिपति-- नन्विति | प्रामाण्येति, प्रामाण्यं यदुक्त तदनपपन्नमित्यथेः । 

अनुपपत्तेः स्फटतयाभासात्तामुपपादयति-- तथा ह्यति | यमागममपेक्षते भोगः स किं 

प्रमाणान्तरेणावगतोऽथवा नेति विकल्पं हदि निधायाऽध्ये दोषमाह-यधागम इति । 

प्रमाणान्तरेण भोगान्येन प्रत्यक्षादिना तेनैव मानान्तर।बगतागमेनेव। मानान्तरावगतत्वेनानु- 

पयुक्तस्वादाह--आगमे वेति। तथा च मानन्तरप्रमिते उभयत्र ज्ञापकरवासम्भवेनानुस्पाद्- 

कस्वेन चाप्रामाण्यात्तव्सापिक्षो भोगः प्रमाणमिति दु वैचामिति भावः। द्वितीये दोषमाह-- 

अथेति | अनवगतागमेन वेशिष्टयासम्भवादिति भावः । पअरथमपक्षादरेऽपि कारविशेषे 

तष्ुपयोग इत्याह-प्रमाणान्तरेणेति। मानान्तरेणेवागमावगमो यद्यपि; तथाऽपि तादृशागम- 

विशिष्ट एव भोगः ्रतिहाद्युत्तरभा विनि कालान्तरेऽपि स्वत्वबोधक इति भावः। ननु तथा- 

९. थ. नप्प । २त.थ. षरदु। ३.थ. द्, शक्यं नेति। 
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--प्रमाणान्तरेणावगतागमसहित एव निरन्तरो भोगः कालान्तरे खत्वं गमयति । 
अवगतोऽप्यागमो भोगरहितो न कालान्तरे स्वत्वं गमयितुमरम् । मध्ये दानवि- 
क्रयादिना स्त्वापगमसंभवादिति सवेमनवदम् | २६ ॥ 

षन ध 

जआगमस्तपिक्षो भो ण: प्रमाणमिद्युक्तम् ; आगमस्तरिं भोगनिरपेश्च एव प्रमाणमिलत आह-- 

आगमेऽपि बरं नैव युक्तिः स्तोकाऽपि यत्र नो ॥२७॥ 
यस्मिनागमे स्वस्पापि भक्तिनो नास्ति तस्िन्ागमे बं संपणता नैवास्ति । 

अयमभिसन्धिः+--त्वनिदृत्तिः परस्वत्वापादनं च दानम् ; परस्वतापादनं च परो 
यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते नान्यथा । स्वीकारश्च त्रिविधः- मानसो, वा- 
चिकः; कायिर्कश्वेति । तत्र॒ मानसो ममेदमिति संकल्परूपः; वाचिकस्तु 
ममेदमित्यायभिन्याहारोेखी सविकल्पकः प्रत्ययः ; कायिकौः पुनरुपादाना- 
0 न 

“आगमेऽपि बरं नेव भुक्तिः स्तोकाऽपि यत्र नो ।'' न स्यात् विना छेस्यं प्रतिष्ठा न स्यादिल्य 
यमथः ॥ २७ ॥ 
| 

सुबोधिनी 

तादृशागमविशिष्ट एव भोगः प्रति्रहार्युततरभाविनि कालान्तरे स्वतवबोधक इति । 
ननुक्तं स एवागमः स्वत्वं बोधयिष्यति किमनेनं भोगेनेलत आह~--अवगतोप्यागम 

इत्यादिना ॥ २६ ॥ 

वाचिकस्तु ममेदमिति । ममेदमिलभिवदनोष्ठेखि थत् सविकल्पकं क्ञानं स 

बारभट्री 

वगतागमेनैव स्वत्वावबोधे कं भोगेनेव्यक्तमेवात आह--अवगतोऽथं इति] अरुं सम्थः। 

कुत इत्यत आह--मध्ये इति। उपसंहरति-इतीति। भरमाणमित्यस्य स्यादिक्ति.देषः॥ २६१ 

स्तोकापीलयस्य व्याख्या,-स्वस्पापीति। बरूमित्यस्य व्याख्य। संप्रूणेतेति ननु अस्यो- 

दाहरणं किमत आह-- अयमिति द्वितीयचस्स्व्थ । तत्र तेषां मध्ये । सविकस्प इति,-- 

१ क. पूणता । ख. संपूण । २ ख. स्वस्वतनं० ३ क. कश्च । ४ क. सविकल्पकम्रत्ययः । 
५ ख. कार्यिकस्तु पुनः । & न्तर इति च पाठः । ७य. द्. किमनेनेय? । ८ क 
यत्र विकष्पज्ञानं । ९ ब सत्वावबोे । 



२५० वा्ञवस्क्यस्मुतिः  (व्यवहाराध्याये साधारणी 

भिमरोनादिरूपोऽनेकविधः | तत्र च नियमः स्मयेते--*“ दधाक्कृष्णाजिनं 
पृष्ठे गां पुच्छे करिणं करे । केसरेषु तथेवाश्वं दासीं शिरा दापयेत् ॥' इति । 
आश्वलायनोऽप्याह--““ अनुमन्तरयेष्प्ाण्यभिमृरोदप्राणिे कन्यां च ‡ इति | तत्र हि- 
रण्यवख्रादावुदकदानानन्तरमेवोपादानादिसमवात् त्रिविधोऽपि स्वीकारः संपद्यते । 
पुनः फटोपभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासम्भवात् स्वस्पेनाप्युपभोगेन भावेतव्यम् ; 

अन्यथा दानक्रयादः संप्रणेता न भवतीति फटोपभोगलक्षणकायिकस्वीकाराषेक 

आगमो दुखा भवति तत्सहितादागमात् । एतच दयोः प्रवापरकारपशज्ञने | प्रबो- 

सुबोधिनी 

वाचिकः स्वीकार इत्यथैः । तत्र च नियम; स्मयेत इति | तत्र कायिकस्वीकारे--अनुम 

न्यत् प्राण्याभिमुशेदिति । अस्याथः-- प्रतिग्राह्यः पद््थश्ेत् प्राणी बलवान् वक्तु समर्थः, 

तदा तं ् रतिग्राद्यं प्रतिगृहीता अनुमन्त्रयेत अञुकस्त्वं मदीयोऽसीति'। सोऽपि ब्रूयात् "अहं 

भवदीयोऽस्मि › इति । प्रतिप्राद्यमभ्राणि अभिवेदनामाभेक्ञं गवादि भ्राणिष्वपि कन्या वा, 

तदुभयं भ्रतिग्रहीताभिर्शेदिति । तत्सहितागमारते | कायिकस्वीकारसहितागमापेक्षये 

बाष्टमटरी 

स तु खवीकारो मर्दीयमेतदिष्या्यभिवदनविषयकस्तञ्जन्यो वा सबिकर्ववज्ञानरूप इत्यथैः । 
यद्वा स इति भिन्न पदम् । वाचिकस्तु स स्वीकारो यस्तादशो विकल्पकल्लानरूप इलयथः। पनः 
त 1 तत्र च उक्तरूपकायिकस्वीकारेऽपि। करे छण्डादण्डे। दापयेत् दद्यात् । स्वार्थं णिच्। निषत्तः 
प्रेषणादिति प्रकारो वा--अनुमन्त्रयोिति। प्रतिद्यो यदा प्राणी बरूवान् वक्तु समरथ॑स्तदा तं 

प्रतिग्राह्यं प्रतिगता अनुमन्त्रयेव् अञ्रुकः स्वं मदी्योसि इति । सोऽपि ब्रूयाद् अहं भवद्यो- 
ऽस्मि इति। यदा प्रतिग्राह्यमप्राणि, अभिवादनानाभिन्ञं गवादिः भ्राणिष्वपि कन्या च, तदुभयं 

प्रतिग्रहीताभिखशेत् स्प्रशेदुक्तस्थरे इव्यथः । प्रकृतमाह-तत्रेति। तेषां मध्ये इस्य्थः, ननृपभोग 

सहितागमपेक्षयोपंभोगरहितस्यागमस्य. दुर्बैरूत्वे यत्रैकमेकस्याधीकरय पुनरन्यस्या- 
प्याधीकरोति तत्र यदि दैवात् पूवैस्य भोगाभावः उत्तरस्य तु भोगोऽस्ि तन्नापि भोग- 
रहितागमस्य दौर्वल्यं स्यात् । तथा चाऽधो प्रतिग्रह इति वचनविरोधः स्यात्। अत. आह-- 
एतच्ेति ! लिद्धान्तितसुक्तरूपमित्यथः । इतीत्यस्य बोध्यमिति शेषः । यद्यपि ^“ आगमो 

१ क. अय॒मन्तरयीत । २ अनुमन्तयेते । ॐ- ज. तःसहितादागमाभावात् ३ फ. विकल्पक 
४ फ. ध. पुनस्तु, तत्सहितादिति । कायिकरस्वीकरिसाहितीदयर्थः । 
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परकाटपरि्ञाने त॒ विगुणोऽपि प्रवंकालमम एवे बलीयानिति । 
अथवा-ङिचितं साक्षिणो युक्तिः प्रमाणं त्रिविधमिव्यक्तम् , एतेषां समवय 

कुत्र यस्य॒ वा प्राबल्यमित्यत्रेदमुपतिष्ठते--““ आगमोऽभ्यधिको भोगाद्धिता प्रवे- 

ऋमागतात् | आगमेऽपि बं नैव मुक्तिः स्तोकापि यत्र नो | इति । अयमथः- 

आये पुरुषे साक्षिमिमौवित आगमो भोगादप्यधिको बख्वान् एवंक्रमागताद्भोगा- 
द्विना । स पुनः पूर्वक्रमागतो मोगदचंतुर्थं पुरुषे छिखितेन भावितादागमाद्रलवान् | 

सुबोधिनी 

थैः । ननूपभोगसहितागमपेश्चषया भोगरहितागमस्य दु बैरस्वे यत्रैकमेव केत्रसेकस्याधी- 
कृलयान्यस्याप्याधीकरोति, तत्र यदि देवात् पूर्व॑स्य भोगाभाव उत्तरस्य च भोगोऽस्ति, ताद- 

शेऽपि स्थरे भोगरहितागमस्य दौ्बैदयं स्यात् । तथा च ““जाधौ प्रतिग्रहे कते" इत्यादिव- 

चनविरोधः स्यादिलयाश्चङ्कय परिहरति- एतच द्रयोस्याद्िना । आगमोऽभ्यधिको भोगा- 

दियतद्वचनं प्रकारान्तरेण व्याच््टे- अथवेत्यादिना । एतेषां समवाय इति । एतेषां 

साक्ष्यादीनां समवाये मेरे स्वैसम्भव इति यावत् । पूवंक्रमागतात् भोगाष्ठिनेति । 

ऋमायातभगव्यतिरिक्तभगापेश्चयाऽऽगमे बरीयानिल्थैः। पूर्वक्रमागतभोगस्यागमपिक्षया 

कचित् बरीयस्त्वं ददौयति--स पुनरिति । आगमेऽपि बरं नवेति द्ितीयाधै तात्प्यतो 

बारुभट्री 

भ्यधिकः? "इत्यस्य पूवैमीषदयवदितसङ्गस्या व्याख्यानं कृतम् । तथाऽपि तन्न युक्तम्-व्याख्या- 

कक्ताथैसङ्गतिकभेऽपि मूलसङ्गस्यराभाव् । कं च प्रतिपादिताथेस्य तात्ययेविषयतया 

यथा कर्थचित् योजनेऽप्यशाब्दस्वेन स्वारस्यानावहस्वादतस्तवप्रकारान्तरेण ततोऽपि व्यव- 

हितसङ्गत्या शाब्दमयौदया व्याच अथवेति | समवाये पएतेषां छिखितादीनां सम- 

वाये मेखने' इत्यथः । सर्वेषां सम्भवे इति यावत् । इदमथमाह--आगम इति | भराग्वतः 

दितीयपादांथमाह- पूर्वेति | पूथैक्रमायातन्नोगाय अन्यभोगयिक्षया ऽगमो वरूवानित्यथंः । 

पू्वैकमागतमोगस्य विजातीयागमपिक्चया कचित् बरूवच्वम् । तत्तात्पयैविषयमाह- 

स पुनरिति | स स्विस्यथैः । अत एव वचनेऽन्यथाक्रमसत्वेऽप्रि अत्रानुवादेऽन्यथापव्तिम् । 

१ चतुर्भपुरूषे । २.त. मागत भोगस्यागमापे (¢ ।३ भ.क्या भोग। ४ ब, 

भोगान्यभोगा । 



३५२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

मध्यमे तु मोगरदहितादागमात्स्तोकमोगसहितोऽप्यागमो बलख्वानिति । एतदेव 

नारदेन स्फुर्टीकृतम्--““ आदो तु कारणं दानं मध्ये भक्तिस्तु सागमा । कारणं 
भुक्तिरेवेका संतता या चिरन्तनी ॥” इति ॥ २७ ॥ 

#४‹ पर्यतोऽत्रवत °? इत्यत्र विशतिवषोंपभोगादुरध्वं॑भूमेधेनस्यापि दशवषभोगादुध्वं फठातु- 
सरणं न मवरततीदयुक्तम् । तत्र फकखानुसरणवदण्डानुसरणमपि न भविष्यतीत्याशक्य 

पुरुषव्यवस्थया प्रमाणव्यवस्थया च दण्डव्यवस्थां ददीयिवमाह-- 

आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुदरेत् । 
न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८ ॥ 

[0 

यस्माक्रमभुक्तिरागमाद्वलीयसी तस्मव-आगमर्ित्वि्यादि ॥ २८ ॥ 

सुबोधिनी 
(^ = च ७ ग्याच्ट- मध्यमे तु मोगरहितादिति। कारणं ुक्तिरेवेकोति, एतच्चतुयैषुरषविषयम् ॥२७॥ 

बाङभदट्री 

एतद्वचन क्रमेण द्वितयं तात्ययैतो भ्याचषट- मध्यमे विति। अपि्बैहभोगसषितपरि- 
ग्राहकः।भरतियोग्यन्तराभावने स्वापेक्षया केवरं स्वस्य प्राबल्यासम्भवेन च योग्यतयाऽभुक्ते- 
तो सुक्तेः भ्रावस्यमनेन बोध्यत इति भावः । पूवो्ेस्येय समवायविषयतेति तात्पयंम्। इति 
ग्याल्यानसमाप्तो। अत्रं मानमाह-एतदेवेति । एवेन परागुक्तव्य वच्छेद्ः । चतुर्थपुरुषविषय- 

माह- कारणं मुक्तिरिति । एवेन भरागुक्तागमग्यवछेदः । सन्तता निरन्तरा । चिरन्तनी 
दीधेकारा । चिरन्तनेति पाठे आर्षवात् टाप् ॥ २७ ॥ 

तस्य तत्संगतस्वादेव । तेन उत्तरसंगतिमाह--पदयत इति उक्तमिति । सिद्धांतित 

# ^‹ स्तोकर्यक्तररेषा, न सवैमुक्तिरागमयक्षस्याह- इति अप० ६३५, 

१ द. भुक्तिरेवेति । ध. मुतिरकेति। २ ब. दवितीयाधंतात्पयौवेषयमाह- पुनरिति २ ब. 
मासी । अबुमानमाह ४ ब, आ्षत्ादाह । ५ फ. तेन उत्तरसंगतिमाह । 



साधारणन्य० मा० प्र] ससव्याख्यामिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ३५२ 

“ येन पुरुषेण भूम्यदेरागमः स्वीकारः कृतः स पुरुषः कुतस्त क्षत्रादिकमि- 
यभियुक्तस्तमागमं प्रतिग्रहादेधिते च्खितादिभिरुद्धरेत् भावयेत् । अनेन चादस्य 
पुरुषस्यागममनुद्धरतो दण्ड इत्युक्तं भवति । तत्सुतो द्वितीयोऽभियुक्तो नागममुद्धरेत् , 
करे तु अविच्छिनाप्रतिरवसमक्षभोगम् ¡ अनेन चागममयुद्धरतो द्वितीयस्य न दण्डो- 

त 
न न ग ~ ~ ~ ~ ~ ति 

ङेख्यकचः पुत्त्रः न रेख्यदोष्रानपाकुयात्। न ह्यसौ पिव्वद्धेख्यरूपक्लो यतः धनं तु न 
- त्स्य तु यतः पुत्त्रः तस्य तस्य धनमपि न स्यात् , यस्मराद्धक्तिः तत्र गरीयसी । रेख्यादि- 

सुबोधिनी 

दण्डन्यवस्थां दरोयितुमाह--अआगमस्तु कृतो येनेति } नन्वेतदनुपपन्नम् अस्मिन् 

वचने दण्डव्यवस्थाविधानाभावादिति चेत् , मेवम् । आयेन षुरषेण प्रतिग्रहादिकमेवो- 

बारमद्टी 

मनेनेति भावः । तन्न करेत्यन्वयद्षटं तं दयितं अनेनैव तास्पयंतः प्रतिपादयितुम् । अयं 
मावः-जायन पुरषेण पतिग्रहादिकमेवोपन्यसनीर्य, दहितीयेन विच्छिन्नाग्रतिरवसमक्षत्वा 

दिविकशेषणविशिष्टो भोग एवोपन्यसनीयः । तृतीयेन समश्षत्वादिविरेषणवेरिष्र्थ 

विनाऽपि कऋमागतभोगमात्रसुपन्यसनीयमिति नियमस्यानेन विधेर्नियमातिक्रमे दण्ड- 

विधानमप्यथसिद्धमेवेति दण्डव्यवस्थाग्रतिपादकस्वमुपपन्नमेव । पतेनात्न वचने दण्ड- 

स्यवस्थाविध्यमावादिदमयुक्छमित्यपास्तमिति । स्वीकार इति , -- प्रतिथहादिनेति 

भावः । युक्तः पैरेणाभियुक्छः । तथा च प्रतिग्रहादेरिति तस्योत्तरमुक्स्वा तथा काय 

भिति भावः । अतिथहादेरितीतिं पठे इत्युक्ता तमागममथौस्पतिग्रह्धदिकमिस्यथेः । यथा- 

श्रताथासंमवादाह--भावयेदिति,-प्रतिपादयेदिलभेः, अगीकारयेदिति वा। अस्य तायययी- 

थैमाह--अनेन चेति । न तस्त इदयं शेषपूरणेन सानुषङ्गेण व्याचषटे--तत्स्तुत इति | 

अचर प्रागुक्तविेषणचतुष्टयमध्ये दीकारुत्वमत्र तद्धिन्नमात्रमाह---अवीति | भोगमिति 

+~ 

# येनाऽगमः क्रयादिः कृतः सोऽभियुक्तस्तमागमं छिखितादिग्रमाणेनो्धरेत्सा 

धयेत् । तस्यागमकरसैः सुतः प्रेतो वाऽभियुक्तो नागमञुदधरेत् › यतस्तयोभुक्तिरेव गरी 

यसी गुरुतरा । ”‡ इति अप ० ६३५. 

१क. ग. ज. प्रतिप्रहादिकं । २ फ. ब. तत्र तथा सति अन्व; ब््न्तं दशेयितु । 

द फ. युक्तः प्रेणादिकं । 
45 



२५४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये साधारणा- 

ऽपि तु षिरिष्टं भोगमनुद्धरतो दण्ड इति प्रतिपादितम् । तत्सुतस्वेतीयो नागमं ना- 

पि विशिष्टं मोगसुद्धरेदपि तु क्रमागतं मोगमात्रम् । अनेनापि तृतीयस्य क्रमायात- 

भोगानुद्धरणे दण्डो नागमानुद्धरणे न विरिष्टमोगानुद्धरणे चेयभिहितम् | तत्र तयो- 

दितयतृक्ीययोभनिरेव गरीयसी, तत्रापि द्ितीये गुरस्तृतीये गरीयसीति विवेक्त 

व्यम् । त्रिष्वप्यागमानुद्धरणेऽथेहानि; समानैव, दण्डे तु विशेष इति तात्पयोथः । 

उक्तं च--*“ आगमस्तु कतो येन स दण्ड्यस्तमनुद्धरन् । न तत्सुतस्तत्सुतो वा 

मोग्यहानिस्तयोरपि ॥' इति ॥ २८ ॥ 

ता क १०१०५७१ 

युक्तमेवेल्यभिप्रायः। रेख्यङ्घसपुत्रसतदनभाक् न भवति यसात्--“जागमेन विशुद्धेन भोगो 

याति प्रमाणताम् । अपि छुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं तेव गच्छति ॥ ”` रेख्यस्वरूपानपाक- 

रणत्वात् । न तदोषानपाकरणमेव स्यात् । न तु प्रमाणरहितं स्वामिस्वमपीयभिध्रायः । 

प्रामाण्यं च विश्चुद्धागमस्थैव भोगस्य, न तु थुक्तिमात्रस्येयथेः ॥ २८ ॥ 

सुबोधिनी 

पन्यसनीयम्। द्वि्वयेनाविच्छिननाप्रतिरधसमश्चत्वादिविशेषणविशिष्टो भोग एवोपन्यसनीयः। 

तृतीयेनौपि समक्षव्वादिविरेषणवेशिष्टयमन्तरेणापि कमागतभोगमात्रसुपन्यसनीयमिति नि- 

यमविधेर्मियमातिक्रमे दण्डविधानमम्यथंसिद्धमेवेति सवेमनवधम्|मोग्यहानिस्तयोरपीति,- 

भोग्यहानिरथेहानिरिल्य्थः ॥ २८ ॥ 

बारंभद्री 

उद्धरेदिष्यस्याचुषङ्गः एवमग्रेऽपि । विशिष्टं भोगं स्वोक्तम् ¦ तत्सुतो वेद्यत्र वा चार्थ इत्याश्च- 

येन तमंशं व्याच तत्स्तुत इति| न वाविरिष्टोते । वाऽप्यर्थे । नापिविरिष्टमिति क- 

ष्चित्-पाठः । तु्यपादमव्यवहितोभयरेषत्वेन व्याचष्ट तत्रेति | अस्य भ्याख्या त- 

योरेति तद्थाख्या हितीयेति । सवेवाक्यमिति न्यायेनाऽऽह--भुक्तिरेवेति } प्रकषस्य 

प्रतियोगिसपेक्षत्वेन तरस्वारस्येन र्धघमाह--तत्रापि इति । तयेभेध्यऽपीत्यथैः । परम- 

तात्पयंमाह--तिष्वपीति | अख पूर्वतः स्वरसतो र्ब्धत्वादन्न मानमाह~--उक्तं चेति | 

पादच्रयस्योक्त एवार्थः भोग्यति. । अथ हानिस्तदनुद्धरणे द्वितीयतृतीययोरपीयथः । 

अपिना आद्यस्य समुच्चयः ॥ २८ ॥ 
न 

१द्॒नसः। २फ.ब.रेणच। 



सोधारणव्य ° मा० प्र] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याल्या च २५५५ 

* अस्मातकाटोपमोगस्यागमज्ञाननिरपेक्षस्य प्रामाण्यमुक्तं विनापूर्वकमागतादितयत्र, 
तस्यापवादमाह-- 

योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत् । 

न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विना छता ॥ २९ ॥ 

यदा पुनराहत्रोदिभिरमियुक्तोऽकृतव्यवहारनिणय एव परेतः परलोकं गतो 
भवेत्तदा तस्य रिक्थी पुत्रादिस्तमागमसुद्धरेत् , यस्मात्तत्र तस्मिन्न्यवहारे माक्तिराग- 

मरहिता साक्ष्यादिभिः साधिताऽपि न प्रमाणम् ,--प्रवाभियोगेन भोगस्य सापवा- 

दत्वात् | नारदेनाप्युक्तम्-“ तथारूढविवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः । पुत्रेण 
सोऽथः संशोध्य न तं भोगो निवतेयेत् ॥* ईति ॥ 

किं च--योऽभियुक्त इव्यादि ॥ २९ ॥ 
यदि हि ङेख्य दौषादिकरणादियुक्तः परेतो खतः स्यात् तदा तदीयं धनयाद्यपाकुयीत् 

सुबोधिनी 

नन्वाङूटढविवादस्येति ] अस्याथः--आरूढविवादस्य व्यवहारिणः प्रेतस्य सम्ब- 

न्धिना पुत्रेण सोऽर्थो विवादास्पदीभूतः संशोध्य आगमेन । तमथ न॑ भोगो निवसैयेत् न 
प्रलयावर्तयेत् । तत्र भोगो न प्रमाणं भवतीति यावत् ॥ २९ ॥ 

बारभद्री 

सङ्गतिमाह--अस्मार्तेति । एनः तु यदथमाह । अहत्रोदिमिरिति । 
अभियोगनिमित्तसूचनयाऽऽहरैरूपादानम् ; अन्यथा तदसंम्भवात् । आदिना तस्पुत्रा- 

दिग्रहणम् । आ्थिकमाह~--ृतेति । परेत इत्यस्य परमित इति ब्युखत्तिरभ्य 

मथमाह-- परेति । तदः ग्रकृतबुद्धिस्थपरामर्दित्वादाह--आगममिति । अत्रत्तराद्धं हेतु 

रिति यस्मादिति शेषेण व्याच यस्मादैति | तत्रे यस्य व्याख्या तस्मिन्नित्यादि । आग- 

मेन ॒विनेत्यस्य व्याव्या आगमेति । कृतेयस्य व्यस्य साक्ष्यादीति- न प्रमाणात) 

अत इति शेषः । यस्मादित्यस्याथमाह--पूरवोति | एवं चात्रागमक्ञानसापश्चस्य तस्य प्रामा- 

ण्यामिति भावः तथाखू्डेति । तथाशद्धः पूवससुचचये । आरूढाविवादस्य प्राप्त 

# « न तस्सुतस्तस्ुतो वेच्यस्यापवादमाह-- ” इति अप० ६३६. 
म नण 

१ क. तस्मात् । २ ख. नवारूढ । ३-- 4. ९३. 1 ४ संसताध्यः । ५ थ.दु.भोगोन. 



३५६ याज्ञवच्क्यस्परतिः [व्यवहाराध्यये साधारणा- 

* अनिर्णातव्यवहरि व्यवहतैरि प्रेते व्यवहारो न निवतैते इति स्थितम् । निर्णीतेऽपि 

व्यवहरे, स्थिते च व्यवहूपरि, व्यवहारः कविितुनः अ्रवतैते काचिन्न प्रवतैत इति 
व्यवस्थासिद्धये व्यवहारदरिनां बखाबलमाह- 

खेपेणाधिद्ताः पूगाः प्रेणयोऽथ कुखानि च ¦ 
पै >) = 9 धो 

पू पूवै गुर ञेयं व्यवहारविधौ दृणाम् ॥ ३० ॥ 
† नृपेण रज्ञा ; अधिकृताः न्यवहारददने नियुक्ताः “राज्ञा सभासदः कायौ"? 

एतच्च ठेख्यकर्वविषयम् । इतरस्य द्रव्यापहार एव स्यात् । यस्मान्नो (१) तन्न स्वामित्वे 

भुक्तिरागमद्यून्या करणं भवति । कृताऽ्पि तु व्यभिचारिणीद्यथेः ॥ २९ ॥ 

यदि तु दुष्टोऽपि छेख्यादौ तत्कतौ दोषानपाक्यौत् तदा कथं स्यात् ! ताददो विषये 

राजाचेदितं --““ स्म्रयाचारवष्यपेतेम मर्गिण... ` इत्यत्र । अत एव च- नुपेणाधेकरता 

इत्यादि ३० ॥ 
[कापरमकाष्यावकातवानताकपताकादवागवगत कामात ककयतकाा  ।।।।।।०।।।।।।0िििििििििििि ििििििि ििििििििििििि 

सुबधिनी 

व्यवहतैरि प्रेते व्यवहारो न निवतैत इति । न निवर्तेते नापगच्छति । प्रवतत 

नाटेभद्री 
विवादस्य भ्यवहारिणः प्रेतस्य शृतस्य युत््रेण सोऽथैः विवादास्पदीभूततः संशोध्यः 
आगमेन । यतस्तमर्थं भोगो न निवत्तयेवे न प्रमापयेत् । भोगस्तत्न परमाणं न 

भवतीति यावदियथेः ॥ २९॥ 
अव्यवहितेन संगतिमाह-अनिर्णीतिति | अनि््रैत्षससाध्य इति पारान्तरम् । 

न विवर्तते नापगच्छति भ्रवतंत पएवेवय्थैः । व्यवेति । पुनरियादिः | क्वचिनत्तथा 

पाट एव । अथ वाक्याथ नुपेणाधिङृता इति भिन्नमिद्याशयेन वाक्याथेक्तानोपयोगितया 
आदौ पद्ाथानाह-- नुपेणेति। म्रकृतयोम्यतयाऽऽह--व्यवेति] ते के इत्यत आह-राज्ञ- 
1 ~ ममा ता ५१११५११ 

“ ^ ब्यवहारदर णां पबर्दुबेखुभावमाह ” अप० ६३८. 

{ “° ृपेणाधिकरृता राक्ता व्यवहारददयेने नियुक्ताः, पूगाः समूहाः, एकरित्पोपजी- 
विनः श्रेणयः, करानि षीवलः । एषां पाठक्रमानुसारेण पूव पूवं उत्तरोत्तरापेश्चया गुर 

नृपाणां व्यवहारदशैने बरीयः । तेन करदृष्टे भ्यवहारे कुरुदषटत्वराङ्कायां श्रेण्या परीक्षणं 

युक्तम् । अरणि पूरोः, पूगष्षटे नृपाधिक्रतैः; न तु विपरीतक्रृतम् ।* अप० ६३८. 

१ क. स्थितेऽपै व्यव । २ इति व्यवहारग्यवस्थासिद्रये । २ क. ड. छ. राकेति 
नासि । ४ फ. मृतसंबोधिना पुत्रेण । ५ फ. ब. प्रमाकयेत् । & ब. तथा पाठ अत एवाथ । 



५ 

साधारणंव्य ° मा० प्र°] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वखूपव्यास्या च ३१५७ 

इत्यादिनोक्तः; प्रगाः समूहाः, भिनजातीनां भिन्नवृत्तीनां एकस्थाननिवासिनां;-यथा 

म्रामनगरादयः ; श्रेणयो नानाजातीनामेकजातीनामप्येकजातीयकर्मोपजीविनां संघा- 

ताः+--्यथा हेडाब्ुकादीनां ताम्बूलिककुविन्दचमेकारादीनां च ; कुखानि ज्ञातिसंब- 

न्धिवन्धुनां समूहाः ;--एतेषां नुपाधिकृतादीनां चतुर्णो प्रयै पव यद्यत्परं पठितिं 
तत्तहुर ख्व; य वेदितव्यम् ; नृणां व्यवहा ; व्यवहारविधौ व्यवहारदशर्कार्ये 
एतदुक्त भवति--नुपाधिकतेनिणीते व्यवहारे पराजितस्य यदप्यसन्तोषः कुदषटबु- 
द्धया भवति, तथाऽपि न प्रगादिषु पुन्यैवहारो भवति । एवं प्रूगनि्णँतेऽपि न 

क 

नुपो हि बरुवान् व्यवहारं कारयितुं समथ इति व्यवहारविधौ स एव ज्यायान् । 
इतरेऽपि सामथ्यौपेश्षया दुबैखा बरीयांसश्च भवन्ति । अतश्च कुरादिक्रमेणेव व्यवहाराणां 

[7 1 

सुबोधिनी 

एवेदयथैः ¦ यथा हेडाद्मुकादीनामिति | देशात् देशान्तरं ग्वा प्रस्थाप्य वा अश्वविक्रेतारो 

बाखंमट्री 

ति | आकाक्षाशान्तयेऽसांकयौय चाह--भिनेति } नानेति । उभयोः संघाताः 

दूलयत्नान्वयः । इदसुभयं स्वरूपकीर्तेनभिति सूचयन् आवददयकं उभयदेषमाह-एकजाती- 

येति } तत्रा्योदाहरणं--हेडेति । देरादेशान्तरं गत्वा प्रस्थाप्य वाऽश्वचिक्रेतारो हेडाबू- 

काः । गुञजरदेशे प्रसिद्धोऽयं तत्र शब्दः द्वितीयोदाहरणं ताम्बुकिकेति | तत्न विकेतेलख- 

थैः कुविदस्तन्तुवायः।आदिनातक्षादयः। संघात इल्यस्यानुषङ्गः। सम्बन्धी जामात्रादिः। मूर- 

ऽथराब्दश्चाथे। अथवाक्या्थमाह --एतेषामिति । चतुणौ मध्ये इति शेषः । पेलवं न कारणः 

स्वादिक्ृतं कं तु पाटकृतमिल्याह-- यद्यत् प्रयै पठितमिति । उत्रयाह- नृणामिति । 

भ्रकृतव्वादाह--व्यवेति । योग्यतया व्यवहारशब्दो ददौनपरः । कमेङृखल्यान्तो विधि 

शब्दं इ्याह--व्यवबहरेति । अवतरणोक्तं तं स्पष्टयित तात्पयौथमाद--एतदिति । 

[ सा मणो शासन भ 

१ क. यथामांसविक्रयिणां ताम्बू° । क. ज. देडातुकादी० : बा, मः हैडावृूकादीनां । 

२ छ, संघाताः । २ क. @. विज्ञेयं । वेदितव्यम् । ड. ज. वरुवद्वदितन्यम्। च. बखवद्विज्ञयम् । 

नृणां । ४ छ. द््ीनकले । ५ ख. कटष्टिवुदया । & ग. तथाऽपि पगादिपु पुनव्यैवहारो न 

भवस्येव । एवे पूगादिनि ° । ७ सिद्ध इति कचित् । 



२५५८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

्रेण्यादिगमनम् ; तथा प्रेणिनिर्णीति कुठगमनं न भवति । कुखनिर्णीते तु श्रण्या- 

दिगमनं मवति ; प्रेणिनिर्णीति प्रगादिगमनम् । प्रगनिणीते नुपाधिङृतगमनं 
भवतीति । नारदेन पुननृपाधिक्ृतैर्निणीतेऽपि व्यवहारे नुपगमनं भवतीयुक्तम्-- 

^“ कुरानि प्रेणयश्चैव गणाश्चाधिकृता नृपाः | प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गर्वेषासुत्तरोत्त- 

रम् ॥* इति । तत्र च नुपगमने सोत्तरसम्येन रज्ञा पूर्वैः सभ्यः सहं सपणन्य- 

राजगामिता द्रष्टव्या । बाद्यणाईदेसमूहाः पूगाः, स्पष्टमन्यत् । प्रभतवादेव च तदथाधेकरतो 

वा मराड़्वाकादिः ॥ ३० ॥ 

सुबोधिनी 

देडाञुका इति गुजरेषु प्रसिद्धोऽयं शब्दः । "गणाश्चाधिकृता इति । गणाः पूगाः, स्लो- 

तरसभ्येनेति | अधेकसभ्ययुक्तेनेयथः ॥ ३० ॥ 

बाभद्री 

ऊदृषटेतयनेन नासन्तोषबीजनिरासः । जातन्यवहारस्य यथाथत्वं च सूचितं व्युत्कमेण 
ग्यतिरेकमाह--कुटेति | विशेषं स्वल्पमाह-नैरोति । घनस्तु । चत्र गणा इति 

पठितं,मूरे च पूगा दति, अस्ति च तयोभदस्तन्र पृगस्वरूपं व्यक्त-रसैवषां हीनवणौनां संघ्रातौ 

गणः, अत एव पूरश्रेणिगणादनाभिति प्रार् उक्तम् ;तथाऽपि तत्स्थाने सुनिद्रयप्रामाण्यादुभयो 
विकल्पेन अ्रहणम् 1 अत एव चतुणमिति भ्प्राख्याक्ृहुक्तिसंगतिः। यद्वा गणाश्चेति चेन तद 

पूगानां सञुचयः । मूरेऽथशब्दस्य चाथेस्य पूगा इव्यत्रान्वयेन तदरेऽनेन तेषां समुच्चय 
इति एक वाक्यतयेव नारदेन पुनरिष्यादि वदता व्याख्याक्रता प्रागुक्तचनुष्टयं नाभिमतमिति 

सूचितमेवेति बोध्यम् ।नृप इति पारः-- प्रतिष्ठा इति । व्यवहारददयैनानां स्थानानीत्यथैः। 

तथा सति विशेषमाह-- तत्र चेति । तेषां मध्ये इलथः-सोत्तरेति | सभायां साधः 

सभ्यः उत्तरश्वासौ सभ्यश्च तत्सहितेनेत्यथः । पूर्वसभ्यतो भिननो्छृष्टसभ्ययुक्तेनेति 
यावत् । सपणे इति;--उभयकारितपणसहितेस्यथैः । अयमेव पुगाचयथेः पूरवमुभयत्रापि 
यथासम्भवं जेयः \॥ ३० ॥ 

[ण जज्गग््नन 

* ` पृगाश्वाधिङ्कताः › इत्येव तु मिताक्षरायां खसौकितारयां पाठः । 
साक 

१ ख. पृगाश्चा । २ क. स्वेषां । पूर्वेवां । ख. पंवषायु° । २ ख. स्वोत्तरसम्येन । ङ. 
च, छ. सोत्तग सभन । ४ के. सपणन्यव० । ५ नारदेनेति । € फ. यद्यप्यत्र । 



साधारणव्य ° मा० प्र०] ससव्याख्यामिताक्षरा सविश्वखूपव्या्या च ३५९ 

वहारे नि्णीयमाने यदसौ कुदृष्टवादी पराजितस्तदाऽसौ दण्ड्यः । अथासौ जयाति 
तदाऽधिक्ताः सभ्या दण्ड्याः | २० ॥ 

दबेेव्यैवहारदरिमिरष्ठो व्यवहारः परावरैते; प्रबद्टसतु न निवत इत्यक्तम् । इदानीं 
प्रखदष्टोऽपि व्यवहारः कधिन्निवर्वत इव्याह-- 

बरोपाधिविनिर््ृत्तान् व्यवहारान्निववैयेत् । 

खीनक्तमन्तरागारबहिःदचुकतांस्तथा ॥ ३१ ॥ 

^ बटेन बलात्कारेण उपाधिना ओअयादिना विनिरैत्ताननिष्पचान्ग्यवहारानि- 
वतयेत् । त्था ख्ीभिः, नक्तं रात्रावच्रीभिरपि, अन्तरागारे गहाम्यन्तरे, बहिर्मामा- 
दिभ्यः, शत्रुभिश्च, कृतान्न्यवहारानिवतेयेदिति सम्बन्धः ॥ ३१ ॥ 

बरोपाधिविनिमुक्तानिलयादि ॥ ३१ ॥ 
स्पष्टाथेश्छोकः ।॥ ३१ ॥ 

बाठ्म्री 

उपसंहरन्नम्यवहितसङ्गतिमाह-दुर्बेरिति । कश्चित् न सवैः। बलं चोपा 

धिश्च ताभ्यां विनिवैतानिति व्युखत्तेराह--बरेनेति | उपधीति पारान्तरम् शन्रुशब्दान्तदरन्द्र 

स्य कृतशब्देन रेषषष्ट्या समासे आद्यन्तयोसतत्र कतैस्वेनान्वयो मध्यमानामधिकरणस्वेन। 

फरुतीव्याह --तथा छ्ीभिरिति । अपौनस्क्यायाह--अद्ीभिरपीति । मध्ये इत्य- 

थेकान्तारशब्देन षष्ठीसमासे राजदन्तादिखवात् परनिपात इत्याह-गृहाम्यन्तरे इति । 

तथाथमाह- चेति,--तांश्चेयथः) मध्यमणिन्यायेनान्वयादाह --निवततैति ॥ ३१ ॥ 

^ बरं हठः । उपाधिः रोभद्वेषादिः । खीणां करत्वं दरष्टुतयाऽर्थिप्र्यीथितया वा 

नक्तकरता रात्रिङताः. ..शचरुङृताः शावुदृष्टाः।* अप० ६३८. 

१क. ग.ङ्च. वरोपधि० । २ छ. रानुकुरास्तथा २ के. ग. ङ. च. उपधिना । 

४ ॐ. च. छ. ज. मयेन । ५ क. ज. निदैत्तान् | 8 क, स्रीभिः।२४.--व्य॒० २. । 



२६० याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये साधारण- 

अपि च- 

मत्तोन्मत्तातेव्यसनिबारभीतादियोजितः । 

असम्बन्धच्रुतश्चैव व्यवहारो न सिद्व्यति ॥ ३२ ॥ 

मो मदनीयद्रन्येण, उन्मत्त उन्मादेन पञ्चविधेन वातपित्तष्टेष्मसतनिपातम्र- 
हसम्भवेनोपसष्टः, आर्तो व्याध्यादिना, व्यसनमिष्टवियोमीऽनिष्टमाक्षिजनेतं दुःखं, 
तद्वान् व्यसनी, बारो व्यवहारायोग्यः, मतोऽरातिम्यः, आदिग्रहणात्पुरराष्टादि 
षिरुद्धः। ““पुरराष्टाषेरुद्रश्च यश्व राज्ञा विसारजितः।अनदेयो भवेद्यादो धमविद्धिरुदाकतः११ 
इति मनुर॑मरणात् । एतैर्योजितः कतो व्यवहारो न सिद्धयाति । अनियुक्तासम्बद्धकृतोऽपि 
नो 1 0 

मत्ताऽतिहर्षितः; आर्तो वा; उन्मत्तो वा अहगृहीतादिः; स्पष्टमन्यत् । किं च- 

सुबोधिनी 
भसम्बद्धछ्ृत इत्यञुमरमनियुक्तपद्ध्याहारेण व्याच््े--अनियुक्तासम्बद्धकृतोऽ 

पीति । अनियुक्तस्वेनासम्बद्धः अग्रेषितस्वेन प्रङ्ृतम्यवहारासम्बद्धः इव्यर्थः; । 

नार्भद्री 

अपि चेति+-अन्योऽपि कथित्तादशो व्यवहारो निवत्तेत इत्याहेत्यथः। वाक्याथबोधायादौ 

पदाथोनाह -- मत्त इत्यादि | अत्तौदिमीतान्तदवन्द्रं कृत्वा पुनस्तेन मत्तोन्मत्ताभ्यां कत्वा बहु- 

वीहि तत्पुरुषो कायौ । करणेऽनीयर् । पंचविधेनेव्यस्य व्यास्या-वतितिसम्भयनेति । भहान्त- 
पंचकजन्येनेत्यथेः । कारणमेदेन फा्ैभेदा्तस्य पंचविधत्वं-जनितमिति । एतदन्यतरज- 

नितमियथः-व्यवेति | न तु स्तनंधयादिरेवेति भावः । राष्ठादीलादिपदाद्यं वचने 

एव स्फुटम् | पुरोति+--पुरविरूढो रा्टाषिरुद्धश्चत्यथः । य एवं सवादस्तेरनादेय उदाहतः 
कथिताभवेदित्युराद्धाथः । एवं च तस्यार्थिंकी निवृत्तिबौध्या । वाक्यार्थमाह-- एतेरिति । 
असबद्धकृत इत्यं शमनियुक्तत्वपदाध्याहारेण व्याचष्टे - अनियुक्तासंभवदेति-अनि- 

युक्तसवेनाभ्रेषितस्वेन भ्रकृतम्यवहारसम्बद्धो यस्तस्छृत इत्यथः । चाथ माह--आपीति | 
भ जम-० 

* किंतवादिः पुत्रवियोगमान्वा ° अप० &२७, 

१ क. ग. ङ. च. व्याधिना । २ ख. मिष्टवियोगतेनिष्टप्रातिस्तज्जनितं । २ ख. ग 
मदुस्मरणात् । ४ फ. अनियुक्तपदाध्यादरेण । 
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व्यवहारो न सिद्धयतीति सम्बन्धः । यत्तु स्मरणम्--“शगुरोः रिष्ये पितुः 

पत्रे दम्पत्योः स्वामिभृलययोः । विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सि- 
द्यति।। ” इति तदपि गुरुशिष्यादीनामाव्यन्तिकन्यवहरप्रातिषेधपरं न भवति,-तेषा- 

£‹ कुरखानि जातयः श्रेणीः गणान् जनपदानपि । स्वधमाञ्चरितान्राजा विनीय स्थापये- 

सुबोधिनी 

ननु मनत्तोन्मत्तादिकतरेको व्यवहारो न सिध्यतीद्युक्तं पैत्र । तन्न किं मनत्तादि 
ग्रहणसुपलक्षणम् २ तथा च न केवरूमेतद्रचनोपात्तमत्तादिकतेकव्यवहारासिद्धिः । 
अपि तु गुररेष्यादिक्ृतोऽपि व्यवहारो न सिध्यतीस्येवम् , उत मत्तादिग्रहणं 

नोपखक्षणम् । ततश्च मत्तादिभिरेव कृतो व्यवहारो न सिध्यतीत निथमाभथम् इति 
विकस्पे न तावदाययः “"असम्बन्धकरतश्चेवेतिः एवकारेण मन्तादिभिरेव कृतो व्यवारो न 

सिध्यतीति नियमप्रतीतेरिति बहिरेव परिहत्य, नापि द्वितः “गुरोः शिष्यः” इत्यादिवचनेन 

नियमनिष्यततेरित्याह-- यतत स्मरणं गुरोः शिष्य इत्यादिना । अयमभिप्रायः--गुरुशि 

व्यादिकृतव्यवहाराणामसिद्धिकथनेन मक्तान्मत्तादिकृतव्यवहारव्यतिरश््छानामपि गुरुदिष्या- 
दिकृतग्यवहाराणामारद्धेः परबोक्तनियमेन सिध्यभावात् पूवोक्तमत्तादिग्यवहाराणामेवा- 

बार्मद्री 

इतिरथसमाप्ठा । ननु मत्तादिकृतव्यवहारो न सिद्धयतीव्यन्न मत्तादिभ्रहणमुपलक्चणम् । 

न वा आयेऽन्यद्रतव्यवहारसिद्धेरपि सम्रह इति न स्मृव्यन्तरविरोधो यद्यपि; तथाऽप्येवका- 

रासंगतिः। द्वितीये एवकारबखेनास्य नियामकस्वराभेनवकारसंगतिरूपफरसत्वऽपि वचनान्त 

रविरोध इति संरये श्रतेवकारबेनायस्य दुर्वचत्वेन द्वितीयमेव वाच्यम् | यच्यप्या्ये आदि- 
्रतिरस्ति । तथाऽपि सर्वथा जनन्यगतिकसंम्रहेणेव तस्साफव्ये सगतिकस्॑हणे न तादर्यम् । 
तथासति वचनान्तरवरिरोधस्तेनान्यङृतन्यवहारस्यासिद्धिप्रतिपादनेन नियमस्य दुवैचस्वा 
दिव्यादश्येन शंकते-- य॒त्तिति | विरोधे इति पूवोन्वयि । मिथ इत्युत्तरान्वयि! गुरोः शिष्ये 

विरोधे चित्यादौ सति तेषां गुरुदिष्यादीनां मिथो व्यवहारो न सिद्धयतीस्यथः । जपि 
नेतञ्जार्तीयस्खत्यन्तरसमुश्चयस्स्वथैवाद; । आत्यन्तिकस्वग्रतिषेधविशेषेण कथचित्केनचित्परका- 

क ९ 

रविेषेण तथा च तत्र चाथस्तुन सिद्ध-यतीत्यम्रे योज्यः। तेन सिद्धिसमुचचयः। तयोभ्यंवस्था व- 

4 द्. उन्मत्ता ¢ । त, उतोन्मत्ता (¢ २ ख. एतदादेनसिध्यक्ालयन्तानास्ति. 

२ क. ख. निवृते द्वितीयपक्षश्वयणे । ४ फ. आयेऽथादि । ५ प. सम्रहोपणेनति । 
4 6 



२६२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्याये साघारणा- 
४ 

~ 

मपि कथचिवद्रयहारस्ये्टत्वात् । तथा हि-'गरोष्यादिरिष्टिरवधेन। अराक्त) रज्जवणुव- 

दढाम्यां तनुभ्याम् । अन्येन घ्नन् राज्ञा चास्यः।'› इति गोतमस्मरणात् | ̂“ नात्तमाङग 

कथंचन '! हति भनुस्मरणाच्च । यदि गुरः कोपावेशवरान्महता दण्डनोत्तमाङ्गे ता- 

डयति, तदा स्मतिव्यपेतेन मर्गेणाघार्षितः शिष्यो यदि राज्ञे निवेदयति, तदा भवत्येव 

म्यवहारपदम् ॥ तथा ““ भूयो पितामहोपात्ता” इत्यादिवचनाप्पितामहीपात्ते भूम्या- 

स्थि ॥ करानि कुटुंबानि, जातथो ब्राह्मणाद्याः, वणेश्रेणयः, कारिकससुदायगणा 
स 

4५ 

सुबोधिनी 

सिद्धिरिति नियमो न. घटत इति गुरुदिष्ययोष्यैवहारर्थरं दक्षेयति-तथा हि 

लिष्यश्चि्िरवघेनेति । अस्याथेः--श्षिप्यस्य शिक्षाऽवधेन अताडनेन । अर्ता- 

इनेन रिक्षाया अशक्तो रज्जवेणाविदराभ्यां सूक्ष्मभ्यां करत्वा ताडयेत् ।- अन्येन 

रज्जवेणभ्यतिरिक्तेन कैरादिना स्थल्या रञ्ज्वा स्थूरेन वेणुविदर्ेन वा घच् ता 

इयन् राज्ञा शिक्षणीयो गुरुरिति । भूया पितामहोपात्तेयादिवचनादिति । 

बाटमद्धी 

क्यमाणग्रकारेणायद्वा तु मथ दइत्यस्यामरे योज्यम्।मिथस्तु मिथ एव न सिद्ध याते, कन्तु व्यवहा 

रदाक्षभिः सिद्धयतीच्यथैः। यद्वा एतद्रखक्षण्यसूचकस्तुः यथाश्चत एव। तथा च मूखवाक्यस्थव- 

कारस्य न सिद्ध्यतीष्यम्े योजनं स्वा मत्तादिद्रतो व्यवहारः सवात्मना न 1सद्धयत्य वस्ययः। 

अर्यं तक्छसंस्या कचित् सिद्धयतीत्यथेः) यद्रा यथा श्रत एव सः तदन्तच्वावृत्याभन्न वाक्यम् | 

यद्यपि वक्ष्यमाणरीत्या न सिद्धयतिःतथाऽपि ्रबरछवराधपूवकढुराग्रहं तु सिद्धयव्येवेस्यथ इति 

न कोऽपि दोष इति भावः। ननु अयोग्यत्वादेतेषां व्यवहार एव नाचताऽसमवच्च । तस्मा 

तमपपादयति - तथा हीति । तत्र ताचत् गुखशष्ययाव्यवहारस्थर्माह-- श्यते | 

स्स्रतिग्यपेतसमायैप्रदरौनाय हेतुद्रयमिदम् । एशेष्यस्य ष्टः रक्षा अवधेन ताडनेन । 

अद्यद्तो तथाकम शक्यते । न चेत् तथा सुक्ष्मेण रञ्जुखंडेन वेणुखडन च ताच्छक्षा 

कायौ । अन्येन उक्तसिन्नेन स्थूरेन वेणखंडेन घन् ताडयन् गुरः राज्ञा शास्यः रिक्चषणी- 

य इत्यथैः! यदीत्यनेनान्यथाभ्य वहारपद्वाभावस्सूचतः । एवमग्रेऽपि । पितापुत्रयोस्तदाह- 

तथेति । मू रिति ; “ भूयौ पितामहोपात्ता निबद्धो द्रव्यमेव वा । तत्र स्यात् सदश स्वाम्य 

पितुः पुत्रस्य चेवहि॥** इति वक्ष्यमाणमृरवचनादिव्यथैः। साम्ये हेतुरयम् । समाने सतीति 
नानमनन ५५ 

[तिता
 

१.--२. ४२४, ।२.-८. २००.। ३ थम! य्थ.द् अताडनेनेति नास्ि। 

५ त. करादिनेति नास्ति | 
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दौ पितापुत्रयोः स्वाम्ये समाने, यदि पिता विक्रयादिना पितामहोपात्तं भूम्यादि ना- 
रायति तदा पुतो यदि धममाधिकरणं ्रवेदायति तदा पितापुत्रयोरपि मवस्येव व्यवहारः | 
यथा दुर्भिक्षे घम॑कार्ये च व्याधो संप्रतिरोधके } गृहीतं च्ीघनं भती नाकामो* 
दातुमहति ॥ " इति स्मरणात् , दुरभिक्षादिव्यतिरेकेण यदि खीधनं मतो व्ययीक्त्य वि- 

यमानधनोऽपि याच्यमानो न ददाति तदा दम्पत्योरपीष्यत एव व्यवहारः।तथा भक्तदा- 

सस्य स्वामिना सह व्यवहारं वक्ष्यति | गभदासस्यापि,-गर्भदासादीनधिक्कलय- “यश्चैषां 
स्वामिनं कश्चिन्मोचयेत्प्राणसंरायात् | द सवात्स विमुच्येत पुत्रभागं स्भेत च।।” इति 

नारदोक्तत्वत् , तदमौचने पुत्रभागादाने च स्वामिना सह व्यवहारः केन वार्यते । 
तस्मात् दृष्टादृष्टयोः प्रेयस्करो न भवति गुवोदिभि्व्यवहार इति प्रथमं शिष्यादयो नि- 
वारणीयाः राज्ञा ससभ्येनेति “गुरोः शिष्य इत्यादि शोकस्य तात्पर्याथः | अत्यन्त- 
1 र) 

¢ 

सुबोधिनी 

८४ सूयां पितामहापात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । तत्र स्यात् तादशं स्वाम्यं पितुः 
पुत्रस्य चेव हि ध इति वचनादिल्यथः । सम्प्रतिरोधक इति । दुगौदौ परबरे- 

निरोधः सभ््तिरोधकम् । नाकामो दातुमहतीति । पृवोक्तस्थखेषु गृदीतं घुनदात॒मनिच्छु- 

बारुभद्री 
[+ शेषः । धर्मेति;ः--धमेनिणयस्थानमिस्यथः । दम्पत्योस्तदाह--तथेति | सम्प्रतीति । . 

क # सवेस्वहरणं छस्व दुगौदौ परबडैनिरोधकरणं संभरतिरोधकम् ।नाकाम इति । मरागुकतस्थलान्य- 

तमे गृहीतं खीधनं पुनस्तस्य दातुमनिच्छुश्चेन्न दद्यादिव्यथः । व्यतिरेके हेतुरयम् । 
विद्यमानेत्यादिविदेषणद्वयेन तदभावे तद्भावः सूचितः! अपिः मिथस्समचये । दासभेदा 
वक्ष्यन्ते मक्तदासा गभदासादयस्तथाऽऽचे तयोस्तदाह--तथेति | भक्तमन्नं । भक्तमन्धोऽ 

9 
[त न्रमित्यमरंः । द्वितीये तयोस्तदाह-गर्भेति । अयं द्विविध इत्यन्यत्र स्पष्टं स्वामिना सहे 

त्यरतनेनान्वयः-- यश्चैषां | एषां गभेदासादीनां मध्ये यःकश्चिदित्यथैः । विमुच्येत 

मोचनीयः । र्भेत प्रापयेत् । अतमीवितण्यथः । तत् तस्मादासत्वात् । नन्वेवं तस्य 
का गतिरत आह-- तस्मादिति । म्रथममिवयुक्तिस्वारस्यादाह--अत्यन्तेति } अश्रे- 

* चतुथैचरणः "न श्चिये दातुमर्हति ` इत्येतावन्मात्रभेदेन (याज्ञ ० व्य० १४७.) 
पठ्यते । 

१न च्िदा०। २ क. याच्यमानोऽपि, ३ ख. व्यवहारान् । ४ व्य १२४. । 
९९.---२. वै. ४८. । 

0 श 1 1 



३२६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये साधारणा- 

निबन्धे तु शिष्यादीनामप्युक्तरीत्या प्रतनीयो व्यवहारः । यदपि ““ एकस्य बह्ाभि- 

स्सारधं चरीणां व्रेष्यजनस्य च | अनादेयोभवेद्रादो घमेवि द्विरुदाहतः।” इति नारदव- 
चनम् , तत्रैकस्यापि--“ गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं ङङ्खयेच यः ' तथा * एकं 

न्नन्त बहूनां च" इत्यादिस्मरणादेकाथबह्भिः साद्धं व्यवहार इष्यत एवेति भिन- 
्हुभिरेकस्य युगपद्वयवहारो न भवतीति द्रष्टव्यम् । छीणामित्यपि गोपशौण्डिकादि- 
स्रीणां स्वातन्त्रयाद्रयवहारो भवत्येवेति, तदन्यासां कुरुललीणां पतिषु जीवत्सु तत्पार- 

सुबोधिनी 

1 ~ (न 

वन्न दद्यादित्यथः । गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं रङ्गयेचच य॒ इतिः - सर्वस्वहरणं कृत्वा 
तं राष्टात् विप्रवासयेत् इत्युत्तराधेम् । एकं घ्रतां बहूनां चेत्यादि । ^° यथोक्तात् द्विगुणो 

दमः? इति वचनङ्गेषः । व्यवहार इष्यत एवेति । गणद्रव्यहारिणः सवस्वहरणादिविधा- 

नम् एकहन्तृणां बहूनां द्वियुणदण्डविधानं च विद्यते । एतदुभयमपि भ्यवहारसुखेन ताद- 
शापराधवतामेव भवतीति व्यवहारोऽस्तील्यथः । “ एकस्य बहुभिः साधम्" इत्यस्य 
नारद्वचनस्याभिव्रायमाह-भिन्नार्थबेट्रमिरिति । एरथक् साध्यवद्धिबेहुभेस्साधैमेकस्य 

वारम 

यस्करत्वे कोधादिना इष्टापत्यङ्खीकारे ष्विव्यथः । एवमन्यविरोधं परिहरति-- 

यद्यप्येकस्येति | बाद इयस्य तचरिभिरन्वयः । भ्रागुक्तेकवाक्यतया तत्रा्स्यार्थमाह-- 

तत्रेकेति । तेषां च्रयाणां मध्ये इत्यथैः । अपिनाऽनेकसमुच्चयः । एका्थैरित्य परिमेणान्वयः । 

गणेति । “ सवैस्वहरणं कृष्वा तं राष्टाद्वि्रवासयेत्।* इच्युत्तराधम् । व्यवहारदष्टेति रेषः। 
(१ 

स्मृव्यन्तरमाह --तथेति । एकमिति । “° यथोक्तात् द्विगुणो दमः इति वचनशेषः । 

गणद्रग्यहायौदेः सवैस्वहरणादिविधानमेकहतृणां बहूनां च द्विगुणदण्डविधाने स्टतावुक्तं 

इदमुभयमपि व्यवहारमुखन तादृशापराधवतामेष भवतीति व्यवहारोऽस्तीति 

भावः । विशेषमाह--एकार्थरिति | अत एवोक्तनारदामिप्रायमाह-भिनार्थरिति | 

प्रागुक्तयुक्तेराद-- युगपरिति | किन्स्वीदशस्थरे क्रमास्लिद्धयतीति भावः । 

द्वितीयतास्पर्य प्रागुक्तमाह--च्रीणामिति । इति व्याख्येयमिलत्रान्वयः। गोपसौण्डिकेलयत्र 
क वक्ष्यमाणयुक्तेराह--गोपेति । तत्रापि विशेषं सूचयन् देवुमाह-पतिष्विति | तथा च 
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तन्त्यादनदेयो व्यवहार इति व्याख्येयम् | त्रष्यजनस्य चेव्येतदपि व्रेष्यजनस्य सा- 
मिपारतन्त्रथात् स्वाथव्यवहारऽपि स्वाम्यनुज्ञयेव व्यवहारो नान्यथेति योजनीयम् ॥३२॥ 

परावत्यव्यवहारणुक्ता इदानी पराव द्रव्यमाह - 

प्रनष्टाधिगतं देयं लुपेण धनिने धनम् । 
विभावयेन्नच्टिङ्गस्तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३३ ॥ 

प्रनष्ट हिरण्यादि शोक्किकस्थानपालारिभिराधेगतं राज्ञे समर्पितं यत्तदाज्ञा 

बाह्यणादिसमूहाः जनपदः दुगौश्रयः । अच्र जनोऽभिहितः । सोऽपि राजा । स्वधर्मा 
छिता दण्ड्या इत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥ 

यस्माच्च राजा भ्यचहारविधावमे दण्डधरः तस्मव--ग्रणष्टादिगतमिदया- 

दि॥ ३३॥ 

सुबोधिनीं 
युगपद यवहारो न सिध्यति, अपि तु कमात् सिध्यतीद्यभिप्राय ‡ । उपसहरंति-इति 
५, 0 2 (५ (५ जनीयोमिति | अयं भावः--उन्मादादिङकृतो व्यवहारः सर्वात्मना न सिध्यलेव, गुरुशि- 

च अ 

ष्यादिङृतस्तृक्तरीदया सिध्यलेवेति ॥ ३२ ॥ 

बाठंमद्टी 

तदभावे तत्रापि व्यवहार उपादेय एवेति भावः। जयं च तस्याः पत्या साकं न, किं वन्येने 
ति बोद्ध्यम् । एवमग्रेऽपि } वृतीयतात्पयेमाह --व्रेष्येतिं } इति योज्य इत्यभ्रिमेणान्वयः। 

स्वार्थोति ,-मृत्यार्थत्यथः । अपिना तदर्थव्य वहारसमुच्चयः। तस्मादुक्त एवाय इति न कोऽ- 

पि दोष इति तत्वम् ॥ ३२ ॥ 
प्रसगसंगतिमाह- परेति | प्रनष्टेति कर्मधारयो न तु पंचमीसमास इत्याह 

[ब ध, १ स्किक्ेति द् [1 --प्रनष्टभिति । धनमिलस्याथमह--हिरण्यादीति । शोक्किकेति द. क्रत्वा 

बहूवीहिः कायैः । असमपेणे तेषां दण्डसत्वादाह--राज्ञे इति } उत्तराथसूचितमाथिकं 

१. द्. रति योज। २ त. मिति। उन्मा । २ द. अयमभिप्रायः। 



२६६ याज्ञवस्क्यस््रतिः [ व्यवहाराध्याये साधारणा. 

धनिने दातथ्यम् यदि धनी रूपसंख्यादिभिरद्धेमौवयति । यदि न भावयति 

तदा तत्समं दण्ड्यः,--असलत्यवादितात् । अधिगमस्य स्रलनिभित्ततवात् स्वव प्रापे 

तत्पराद्र्तिनेनोक्ता ] अत्र च काटावधि वक्ष्यति--* शौष्किकैः स्थानपाटेवौ 

नष्टापहृतमाषटतम् । अवक्संवत्सरातस्वामी हरेत परतो खपः ॥॥! › इति । मनुना पुनः 

संवत्सर्रयमवयित्वेन निर्दिष्टम्---““ प्रनष्टस्वामिकं रिथ राजा च्यब्द् निधापयेत् । 

भथ प 

सुनेधिनी 

यदि न भावयति तदा तत्समं दण्ड्या इति । पूव मदीयमेतदिति निवेद्य पश्चा- 

यदि न साधयति, तदा दण्ड्य इव्यर्थः । ननु म्रनष्टाधिगतद्ैव्यस्य परकीयस्वे- 

नावरयदेयत्वात् ` प्रन्टाधिगत देयम् ' इलययसावुपदेश एवानथक इत्यत आह --अधिग- 

मस्य स्वत्वनिमित्ततलादिति । अरर च काटावधि वक्ष्यतीति । अन्न म्रनष्टाधिभतस्य 

बारभद्धी 

पू्वैशेषमाह -- यदीति } उत्तराद्धीथं कथयन् चेदथैमाह--यदीति | कङडर्थोऽविवक्चित 

इत्याह- भावयतीति । तस्समं प्रनष्टाधिगतद्रन्यसमम् । पूवे मदीयमेतदिति निवेद्य 

पश्चात् यदि न साधयति तदा स दण्डय इत्यथैः। तदेव ध्वनयन्नाह--असयेति | ननु प्र- 

नष्टाधिगतस्य परकीयस्वेन अदेयत्वात् देय मिस्युपदेशो भ्यथ एव। अत आह-आधिगमस्येति। 

दरभ्यनाद्चानन्तरं तदरब्ध्वा स्वामिनो देश्ान्तरगमने 1वेशेषमाह-अत्र चेति। भरन्टाधिगतस्य 

प्रतिदानविषये इत्यशेःअत्र सवैन्र अनष्टेतिदेव्यपाठः।नाश्चदिति तश्रिषेधात् । तदेव मूरोक्तमाह 

रौष्विकरिति। शस्कं गृहन्ति ये ते शोष्किकाः, स्थानपाखाः ततस्तन्मात्ररक्षकाः|नष्टेति;- 

नष्टे स्रदधिगतत राज्ञे समर्पितमित्य्थैः । यद्वा नष्टमपह्तं चाधिगत्य राज्ञे समर्पितमिष्यथः। 

अत्र वि्ञेषमाह--मनुना पुनरिति । मनुना व्विलथः। मनुमवाऽऽह--प्रनष्टेति । 

स्वामिनः खकाक्षात् प्रनष्टं प्रनष्टस्वामिकं राजदन्तादि । स्वाथ कः। अत एव पूरवेकवाक्य नो- 

त्तराद्धंसंगतिश्चेति भावः । यद्वोक्तरीत्या तदनन्तरं देशान्तरगतस्वामिकं इति 

१ त. मिलयस्य ¢ २.त.नदे।-३ द्. सा्थकः।४थद्. त्रका। ५ थ. द्. तद्रव्यस्य। 
& फ. छिडविवश्भित । 
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अवक् व्यनब्दाद्धरत्स्वामी प्रतो दपतिहैरेत्॥* ईति । तत्र व॑त्रयपर्यन्तमवद्यं 
रक्षणीयम् । तत्र यदि संबत्सरादवोक् खाम्यागच्छेत्तदा ङत्छमेव दात् । 
यदा पुनः संवत्सरादृध्वेमागच्छति;, तदा रकिंचिद्धागे रक्षणमूल्यं गृहीत्वा शेषं 
स्वामिने दयात् , यथाऽऽह--““ आददीताथ षड्भागं प्रनष्ाधिरतानरृपः । 
दमं द्वाद वाऽपि सतां धममनुस्मरन्॥'” इतिं । तत्र प्रथमे वर्षे कृत्छमेव ददात् ; 
द्वितीये द्वाददं भागं तृतीये दरामं चतुधादिषु षष्ठं मागं गृहीत्वा शेषं दद्यात् | 

राजभागस्य चतुर्थोऽरोऽधिगन्त्रे दातन्यः। स्वाम्थनागमे तु कृत्स्नस्य धनस्य चतुर्थ 

सुबोधिनी 

प्रतिदाने । राजभागस्य चतुर्थोऽरोऽधिगन्ते दाप्य इति । यः पुनः प्रनष्टद्व्य प्राप्य 

रक्ते समर्पयति श्कस्थानाद्यधिकृतः, तस्मे शुल्कस्थानाद्यधिक््रे राज्ञो यो भागः षष्ठादि. 

रूपस्तचतुथीदा उद्ृतषष्टादिमागाद्वनादातच्यो, न रारञोऽशात् । तथासति आद्दी 

बाखभद्री 

यथाश्रतथिः । प॑वं सति प्रसक्तविरोधपरिहाराय व्यवस्थां कथयच्नादौ मयुतात्प- 
य॑माह- तत्रेति ]। तथा सतीत्यथः--अवरयमिति ;-तन्मध्ये व्ययं न क्या 

दिव्यथैः । निधापयेदित्युक्तिस्वारस्यादिति भावः । तत्र॒ तावत्पयेन्तरक्षणीये 
तस्मिन्सति मूरताव्प्यैमाह- --यदीति } पुनः तु । अन्न मानमाह-यथाऽऽहेति | अस्य 

पश्चत्रयस्य व्यवस्थां कथयिनुमादौ मृलोक्तमेवाऽऽह--तत्रेति } तेषां मध्ये इत्यथैः अन्यथा 

तदानर्थक्यं सपष्टमेव। तार्डशभागमित्य्देशुहीव्वेव्यादिना अन्वय :] विशेषमाह -राजमागेोति। 

चतुथा इतिः-अयं च विशेषो द्वितीयादौ न वा्ये,-तच्र राजभागस्पैवाभावात्। एतदथंमवैवः 

सुक्तम् ,अन्यथा चतुर्थौऽख इत्येव वदेत् राजमागसम्बन्धिचतुथौरादानमित्यथे तु“जाददीताथ- 
बड्भागम्"? इति वचनविरोधस्स्यात् । तथा च प्रनष्टाधिगतं दभ्यं यः शोर्किकादीराज्ञ सम- 

पयति तस्मै राज्ञो यो मागः षषटादिरूपस्तचतुर्थोसस्तत्तु्य उद्तषष्टादिमागाद्धनाद्व- 
शिष्टादावमभ्यो दापनीयो, न तु राज्ञोऽखात्तद्विरोधापत्तेरित्र्थो बोध्यः । अन्न विश्चेषमाह- 

पमान 

१,.--८. ३०. । २ क. पिगमा०। २.- मयुः ८. ३३. । ४ फ. यथाश्रुत एवाथः । 
५ ८्रनष्टे च छभ्यते इति वत् प्रयोगे न कोऽपि दोष ” इति अधिकः पाठः। ९ फ, दादश । 

भागापित्यादेः । 

1 



३२६८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्याये साघारणा- 

मंदामधिगन्त्रे दत्वा शेषं राजा गृह्यात् । ठथाऽऽह गोतमः--““प्रनष्टस्वामिकम- 
धिगम्य संवत्सरं राज्ञा रक््यम् | उष्वैमधिगन्तुश्वतुर्थोऽयो राज्ञः रोषम् | ” इत्यत्र 
संवत्सरमित्येकवचनमविवक्षितम् ,---““राजा च्यब्दं निधापयेत्" इति स्मरणायेत् | 

-----~ 

सुबोधिनी 
ताथ षड्मागमिलयादि वचनविरोधस्स्यादित्यभिप्रायः । रउध्यमधिगन्तुश्वतुर्थाश्ो राज्ञः 

वि. 

सेषाभोति } बवस्सरान्तर स्वामिन्यागतेऽनागते वाऽधिगन्त॒श्वतुधाशो दातव्यः । शेषं रज्ञा 

भवति । तच्राधिगन्तुश्तु्थािवाने इयान् भदः। स्वामिन्यागते पूर्वोक्तरीत्या रातः ष्ठांशञु- 
द्स्यावचि्टैवनात् + (रातः १) चतुंथेभागः । अनागते तु स्वामिनि सवैस्माद्धनाचतु- 
क्लं इति पूर्ववदलापि विवेकः । ‹ राज्ञः रोषमिव्यत्नाप्येष विवेकः, यदा स्वाम्यागत- 

स्तदा पूर्वोक्तरीया राज्ञः षष्टादिभागसम् अनागते तु तस्मिन्. सवैस्मानाचतुथ्मरामधि- 

गन्धे द्वा श्चेषं राजा ग्रहीयादिव्येव गोतमीयेऽनुसन्धेयम् । गौतमवचनस्थं संवस्सर- 
मित्येकवचनमविवक्षुतमिव्याह---अघ्र संवर््सरमिव्येकवचनमिति । अवौक्संवस्सरा- 

बारंभद्री 

स्लाम्यनोति। अधिगन्त्रे शौरिककप्रश्तये। अत्र सर्वत्र मानमाह -यथाऽऽहेति । ्रनषटेति पूथै- 
व #९ # १" # = [द सैन्य ९ 

वत्। ऊर्ध्व अधिगन्तुरिति;-संवस्सरादिति शेषः । तथा च संवस्सरानन्तरं स्वामिन्यागतेऽ 

नागतेवाऽधिगन्तुश्वतुर्थोऽसो भवाति शेषं राज्ञो मवतीत्यथः । तत्ाधिगन्ते चतुथाहादाने 

इयान् भदः । स्वामिन्यागते प्रागुक्तरीत्या राज्ञः षष्टाचरसुदधुस्या अवाशिष्टघनात रा्ञश्चतुथौ 

शसमभागो देयः । अनागते तु तम्मिन्सवेस्य धनस्य चतुथोशो देय इति । एवं राक्ष: शेष 

मिस्यत्रापि तस्मिन्नागते पूर्वोक्तरीत्या षष्ठादिभागरूपम् अनागते तु तस्मिन्सवेधनं दत्तचतु- 
थ श्कमिति भेदो बोध्यः। एवं च रान्न इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयो बोध्यः; । 

मनुतात्पये विरोधं परिहरति ~ अत्रेति । गौतमीये इत्यथैः । उदेशाविदेषणत्वा- 
दिति भावः । तथासत्यनतिप्रसङ्गाय तन्मृरु तदुक्तमेव हेतुमाह - राजेति । 

नन्वेवं सवैवच्नानां व्यवस्थायां पादच्रयाथंरभेऽपि मनुमूख्योस्तुर्यपादाथस्य निर्वि- 

षयस्वापात्तिरेव चतुथांदिष्वपि अवरिष्टदानस्य स्वामिने प्रतिपादितत्वात् , इत्यत आह-- 
हरेतेति । अपिना मनृक्तत्रथपादससुच्चयः। यचप्यत्र संवस्सरादिति प्रकान्ते, तथाऽप्यु- 

क्तरीत्या मन्वेकवाक्यतयैवाऽऽह-च्यन्दादिति | तथा चात्र परत इत्यत्र 9यब्दादिति शेषो 
नान ००.०५.०.०५ 

^ ‹ अधिगन्तुः इति ` समन्जसं स्यात् । 

१ क. ङ. च. यथाऽऽह ।२.-- १०. ३७, ३८. । २ द्. र इतितस्य ¢ थ.द. 

शाद्धनात् (राज्ञां 9 चतुः । ५ थ. तुभो! & त. शदान भेदः (¢ ७ द. तमीयमः । 
थ. तमायमप्यनुः । < त. रमिति । अत्रापि स (9 । 



साधारणन्य० मा० प्र०] ससव्यास्यामिताक्षरा सवेश्वरूपव्या्या च ३६९, 

““हरेत प्रतो दपः" इत्येतदपि स्वामिन्यनागते व्यब्दाद््वै व्ययीकरणाभ्यर- 
ज्ञानपरम्। आगत तु स्वाभेनि व्ययीभूतेऽपि द्रव्ये राजा स्वारामवतायं तत्समं दयात् | 

(न 

एतच हिरण्यादिविषयम् | गवादिविषये वक्ष्यति--“* पणनेकदाफे दयात् ` इत्या- 

देना ॥ ३२ ॥ 

यत्सख्येवेयेवं पृष्टाऽपि सखंवादकस्यान्विष्यापंणीयम् } न चेदेवं विभावयेत्समं दण्डयः॥३ ३॥ 

सुबोधिनी 

दिल्यत्रापि समानन्यायेनेकत्वस्याविवक्षितवत्वे बुद्धिस्थत्वेन । तच्तुथपादस्याभिप्रायमाह-- 

हरेत परतो प इयेतदपीति । राजा स्वादामवताये तत्समं ददययादति,-- स्वांशं 
पष्ठांशम वताय तत्समं यावद धेगन्वृहस्ताच् गृहीतं तत्संख्याकं राजा दयात् स्वामिने । 

तत्रापि न तज्जन्यवृद्धि दद्यात्, छन्तु मूलमाच्रमेव । परतो नृपतिरैरेदिति 

* व्यवहारा (१) भ्यजुन्ञानादिति ता्पर्याथः । एतच तस्समत्वं स्वकोशद्रव्येणेव, न 
त्वधिगते दत्तो यश्चतुर्थोशः तद्भहणेनापि तसे भृतिरूपेण दत्तत्वात् । मृतिरूप- 

स्याप्थादाने कालान्तरे प्रनष्टाधिगतप्रत्यपणादिकं न स्यात् , स्वांश्मवातार्येति चिक्षो- 
पादानाचच ॥ २३३ ॥ 

बाटभदट्री 

बोध्यः । ननु व्ययीकरणानन्तरं तदा प्रदाने कथं प्रागुक्ततदानसम्भवोऽत आह-- 
(५ 

आगते विति | अवतायै प्रथक्कृतय तस्मिन्प्रक्षिप्य तस्समं अवशिष्टं तत्तल्यम् । तभा 

च राजा स्वांशषष्ठा्ंडं तथा कृत्वा तत्समं यावद धिगन्तृहस्तात् गृहीतं तत्संख्याके 

स्वामिने दद्यादित्यर्थः । तन्नापि न तञ्जन्यब्रद्धि दयात् , अपि तु मूरखमातन्रमेव,--हरेत परत 

इत्यनेन व्यय वत् उ्यवहारस्यायुन्ञानात् । तथा च व्ययीकरणे व्यवहारे सति बृद्धिद्व्येण 

तत्समत्वतदभवि स्वांशशरक्षेपेण, ततोऽप्यपूर्तौ तत्समत्वं स्वकोशद्रव्येणैवं न त्वधिगन्वे 
यदचतुर्थाश्लो दत्तस्तद्रहणिनापि, -- तस्मे प्रतिरूपेण दत्तत्वात् । भृतिरूपस्याप्यादानि 
कालान्तरे प्रनष्टाधिगतप्रलय्पणादिकं न व्यात् । स्वांश्मवता्येति विेषोक्तश्चेति 

म 

बाध्यम् । विक्ेषमाह--एतचोते | अत एव प्राक् तथेव व्याख्यातम् सङ्खोचमानमाह--गवा- 

दीति । मूलक़ृदेवेति भावः ॥ ३२ ॥ 
~---~------------------------ 

+ ‹ अपहारा › इति पाठः समञ्जसः स्यात् । 
ति 

१ ख. भ्ययुज्ञा । ततः पर । ज. अम्यनुज्ञापरम् । २ द. (न््राज्ने वृ: २ थ. द. स्यादा | 

४ ब. (तदभवि स्वा्क्षेपेण ततोऽष्यपूर्तो तत्समत्वम् इति नास्ति । ५ फ. ब. द्रव्येणेवंमपितःपे । 
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३७० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्यये साधारणा- 

रव्याञुल्कशाठादिनिपतितस्य सवणादिनषटस्याधिगमे विधिषुक्ला अधुना भूमौ चिरनिखातस्य 

पुवणीदेर्निधिशब्दवाच्यस्याधिगमे विषिमाह-- 

राजा रब्ध्वा निधि दचाह्वजिम्योऽधे दिजः पुनः । 

विद्वानशषमादात्स सवैस्य प्रथुयतः ॥ ३४ ॥ 
भ ४ षष्ठांरामाहरेत् 

इतरेण निधो रुन्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् । 

अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ ३५ ॥ 

उक्तखक्चणं निधे राजा छन्ध्वा अध ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा शेषं कोशे निवेा- 

येत् । ब्राह्मणस्तु विद्वान् श्रुताध्ययनसंपनः सदाचारो यदि निधि र्मेत तदा स्ै- 

मेव गृह्णीयात् , यस्मादसौ सवस्य जगतः प्रभुः । इतरेण तु राजविद्वदराह्मणक्षलि- 
~~~

 ---~----~-----------------~------------ 

यत्तत्सन्नस्वामिकं तत्र का कथा ? उच्यत- राजा रुष्ध्वेदययादि | २४ ॥ 

स सर्वस्य व्रभुरितयनेन प्र तिग्रहा्यभवेऽपि ॥ २४ !! 

इतरेणलय।दि ॥ ३५ ॥ 

नाख्भद्री 

अन्यवहितसंगतिग्रसङ्ख्पामाह--रथ्योति । इदं नष्टपदव्याख्यानम्, एतेन प्रनष्ट- 

पदमपि व्याख्यातम् । एवम् उक्तप्रकारेण । उक्तेति-भूमो चिरनिखातं सुवर्णादीच्यथैः । 

तुर्यपादबलादिप्रपदं ब्राह्मणपरमिस्याह--च्राह्णेम्य इति | एवमग्रेऽपि । फलितमाह 

शेषमिति । पुनःशब्दाथमाह--घिति | विद्धानिस्यस्य व्याख्या--श्रुतेति | न केवरं 

मन्वादिस्ख्रस्यन्तरादिदसुपरक्षणमिष्याह-- सदेति । पुनः शब्दानुषङ्केण द्वितीयपद्याथे- 

माह--इतरेण विति | इतरस्वखुभयपक्षमित्याद---राजेति | यद्यप्यषष्ठांशञमिति खेदेन 

वाक्यपूर्तिः सिद्धा, तथाऽपि उक्तक्रमे वासिष्ठ च दद्यातिल्युक्तया दानच्चब्दात्तस्थेवेष्टत्वेना- 

्राप्येकत्वे तद्विरोधापर्ेः । शेषप्रणापसे्विद्रदन्यविषये स्वस्येति हेतुक्स्या न विषये राज्ञः 

प्रसुस्वसूचनेन तत्रापि तदा हरणेऽस्याथैषिद्धत्वेन विदधयनुपयोगात् ; अत एव विवि- 

१ क. ङ. छभते। 
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शरादिना निधो ठग्धे राजा परष्ठांसमधिगन्त्रे द्वा रषं निधि सयमाहरेव .--पथाऽऽह 

वसिष्ठः--““ अग्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राना तद्धरेत् जधिगन्तरे्ठमशं र्भ 

दद्यात्” इति । गौतमोऽपि--“' निष्यध्िगिमो राजधनं भवति । न ब्राह्मणस्याभि- 
क क ष क, 

रूपस्य । अत्राह्मणोऽध्याख्याता षष्ठमंशं रमेतेत्येके |' इति। अनित्रेदित इति कतरि 
०० भ त ज 

इतरेण ब्राह्यणेनेवानमिरूपेणेदयथैः । गौतमीयं तु बाह्यणविषयम् । निध्यधिगमो रा 
जधनमिति यावत् | निध्यधिगमः सर्वो राजधनमिलय्थः । तथाच न बाह्मणेल्यनभिरूप 

सुबोधिनी 

निध्याधेगमो राजघनमिति,--अस्याथः-- निध्यधिगमो निधेः प्रातिः; तरया 

मराक्चं धनं रक्ष्यते । तत् रन्तो धनं नाधिगन्तुः । अभिरूपस्य श्च॒ताध्ययनसम्पन्नस्य ब्राह्मण 
स्य निध्यधिगमो न राजधनम् , अपि तु तस्येव | अब्राह्मणो बाह्यणग्यतिरिक्तः भख्यता नि- 

भध्यधिगमस्य कथयिता चेत् › तदा स्वेन प्राप्तनिध्यागमस्य कथयिता षष्ठम लभत इत्येके । 
एक इति निध्यधिगमो राजधनमिति सर्वम्रहणिनं सह षष्टांशप्रदानस्य विकल्पद्दी- 

ना्थमिति। ननु""अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च।'* इयतदनुपपन्नम्। निष्यधिरशन्त्रा 

बाटभट्री 

दितेस्यनेन विप्रस्यापि वेपरीत्योक्तेः ; अत एव च दानपूधैकाहरणस्येव विवक्षितत्वे 
तदीयखामापरैश्च । अत एवोपक्रमवाक्यं तथा व्याख्यातम् । अत "“ इग्यण ” श्रुति 
सूत्रादिभाष्यसिद्धान्तमूरुकेन ^‹ प्रविश पिण्डीम् " इत्यादि तद्राक्यैकदेश्चन्यायेन नजा 
वेना द्वितीयपादस्य कब्दमथेमाह राजेति । यथाश्चताथत्यागेन तद्वयाख्या- 
नर्वाजमाह-यथाऽऽहाति । अप्रेते शचरनिखातमित्यथैः । अनेन वित्चस्य निधिस्वं 

सूचितम् नत् ततो निध्यधिगम इति अधिगम इति कर्मणि घज् । कर्मधारयः कडारादिः 
अधिगम्यमानो निधिः' राजघन नाधिगन्तुः। अभिरूपस्य श्र॒ताध्ययनादिसम्पन्नस्य बाद्यणस्य 
तुस न राजघनमपि तु तस्येव एवं चेदं वाक्यत्रयं यथासम्भवे रेषानुषंगाभ्यां इति 
बोध्यम् । अब्राह्यणोऽपि विद्रद्बाह्यणभिन्नोऽप्याख्याता तत्कथयिता यदि तथा दानस्य 
षष्ठमदां रभेतेत्येवेत्यथः । एवं च राजघनं नेस्यस्य मध्यमणिन्ययिनान्वयः । अपिना 
विद्वदुब्राह्मणसमुच्चयः । तथा च तस्यापि षषटंरामात्रप्रास विरोधोऽत आह-- एके 

मात ता ताना 

ननन 

१ ख. स्वयमेवाहरेत् । २ क. अप्रनायमानं । ३ ख. पष्टम॑श्मधिर्गत्रे । ४ ख. ङ. दद्यात् । 
५ क. निध्यधिगमे । ६ क. अब्राह्मणे व्यास्याता। ऊ. अब्रह्मा । ७.--१ ०. ३३- ५.1 ८ थ. द् 
या प्राप्त्या प्रा । ९ थ. प्राप्तदा । १० त. गन्तुरन्येनानि । ११ अभ 4. १. ४५। 



३.७२ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराघ्याये साधारणा- 

(जज शि निष्ठा । अनिवेदितश्वासौ विज्ञातश्च राज्ञेऽप्यनिवेदितविज्ञातः, यः कश्चिननिधि 
^ च (५ र्ब्ध्वा राज्ञे न निवेदितवान् विज्ञातस्च राज्ञ स सवै निधि दाप्यो दण्डं च राक्तय 
~ अ $ 

पेक्षया । अथ निधेरपि स्वाम्यागत्य खूपकसंख्यादिभिः स्वत्वं भावयति तदा तस्मै 

राजा निधि दक्वा षष्ठ द्रादशं वा अंडा सखयमाहरेत् , यथाऽऽह मनुः--+“ ममायमिति 

यो ब्रूयानिधि सव्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा॥ > इति | 
५ 

अङशविकस्पस्तु बणकारादयपेक्षया वेदितव्यः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

भ, छ, क 

स्यत्युक्ताऽऽह---“अब्राह्यणोऽप्याख्याता षष्टं रभेतेलेके” इति । अनाख्यातस्तु स सवेस्य 

प्रभुरिति वचनादनाख्याय गृह्णन् न दोषभागियथेः ॥ ३५ ॥ 

सुबोधेनी 

चान्येन वा अनिवेदने राज्ञो ज्ञानामावादियत आह--अनिवेदित इति कतैरि निष्ठेति । 

जयमभिप्रायः--यदि निध्यधिगन्ता स्वयं निवेदने कतौ प्रयोजको वा न मवति अपि 
त्वन्येर्निवेदितः सन् राज्ञो विज्ञातो भवति तदा सर तमथ दण्डं च दाप्य इति ॥३४॥३५॥ 

बाङुभद्री 
इति | अनेन तदीयसवेग्रहणेन सह ॒षष्टंशग्रहणस्य तस्य पुरुषभेदेन विकस्पः सूचितः 

इति वोध्यम् । नन्वनिवेदितविन्लात इष्युक्त कमनिष्टायां निध्याधेगन्त्राञन्येन वाऽ- 

निवेदने रन्यो सनाभावात् किं च दाप्य इत्यनेनान्वयासभावादत अह-अ- 
१ ७ 

निवेदित इतीति गलयथाकमकेलयनेनेतिमावः। यदि निध्यधिगन्ता स्वयं निवेदनकतौ प्रयो. 

जको भवति अपि स्वन्येर्निवेदितःसन् रल्लो विक्तातो भवति तदा स तं निधि दण्डं च यथासा 

दाप्य इति ताप्पयेम् । पदाधेसुक्ता वाक्याथेमाह-- यः कर्चविदिति। बाद्यणस्तद्धिन्नो वां 

दइवयथः। तमित्यस्याथमाह- सप निधिमिति | विेषानुक्तेः केवराथकेकशब्दस्वरसौचाह-- 

दराक्त्यपेक्षेति । इतरेणव्येतत् सूचितमेव । विशेषमाह --अथेति ] अपि पागुक्तभन् 

समुच्चायकः । भावयति साधयति । जत्र मानमाह--यथांऽऽहेति | ममायमिति,- 

अनेन कमेणा द्विक्मेणा द्विकर्मकत्वं ब्रूमः । सत्येन रूपरसख्यादिकथनेन तस्येति अवधेः 
सवधत्वविवक्षया षष्ठी । प्राग्वद्रयस्थामाह--अंदोति | वर्णेति,--सदसद्वणेचिराचिरकारा- 

द्यपेक्षयेत्यथंः ॥ ३५ ॥ 
न जगना त न तन 

* ‹ वान्येन ` इति पठितुं युक्ततरम् । 

१ । ऋस & ° ड् \9 । 
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चोरह॑त प्रतयाह-- 

देयं चोरहृतं द्रव्ये राज्ञा जानपदाय तु | 

अदददि. समाप्नोति किल्विषं य्य तस्य त॒त् ॥ ३६ ॥ 

चेरत द्रव्यं चोरेभ्यो विजित्य जानपदाय स्वदेशनिवासिने यस्य॒ तत् 
द्रव्यं तस्मै राज्ञा दातन्यम् । हि यस्मात् अददत् अप्रयच्छन् यस्य तरद॑पहृतं द्रव्यं 
तस्य किल्िषमाप्रोति तस्य चोरस्य च, यथाऽऽह मनुः--^‹ दातव्यं सवेवर्णैभ्यो 

क (५ 

रज्ञा चेरिदतं धनम्। राजा तदुपयुज्ञानस्चोरस्याऽऽपरोति किल्विषम् ।।' ईति। यदि चौर - 

यतर्च निभ्यादिषु अस्वामिकेषु राजः प्रभुत्वं तत एव-- देयं चोरहतमित्या- 

दि॥ ३६) 

सुबोधेनी 

चारेरपहतद्रव्यस्याप्रतिदाने यस्य तद्धन यश्च चोरस्तयोरुभयोः किल्विषं राजा 
परामोतीष्युक्तम् । तदेव विभञ्य ददैयति-- यदि चौरहस्तादादायेत्यादिना । 

बाङभद्री 
चोरोति,-- ग्रनशटप्रसगादित्येवेत्ति भावः । स्वयमरन्धं कथं देयमत आह-- चौ 

रेभ्य इति | ततः शासनपूवै गरहीस्वेस्यथेः। जनपदे भवो जानपदः। जनतिप्रसङ्गाय तस्य चसं- 

बद्धिशब्दस्वं तथा स्वदेकेति। तथाऽनतिग्रसंगायाऽऽह-यस्येति] अनेन वणसामान्यपरामशः | 

अत एव्रमनेकवाक्यता । तुः पादपूरणे । यस्येत्यन्तं भिन्नं वाक्यं, तस्येति च भिन्नं तदित्यस्य 

भयत्रान्वयः, तदाह-- हीति | अस्याथमाह -- यस्माोति । तदित्यस्य व््राख्याऽपहृतं 

व्यमिति । यत्तदो्मिथः साकांक्षत्वात् शेषं पूरयति- तस्येति | दितीयवाक्याथमाह-- 

चोरस्य वेति | किरिबिषमित्यादेरनुषंगः । यथाश्चुतेऽति विरुदधसुक्तमतो मन्वेकवाक्यताये- 

मुरस्य संभवान् वेपरील्या सम्भवात् द्वैघाव्याख्यानं कृताभेति तस्याप्रतिदाने राजा 

तयोरुभयोः किल्बिषमामोति इत्युक्तम् । तथासति मजुवचने प्रा्न्यूनता निरासाय 
विषयन्यस्थामाह-- यदीति | अनेन मदुविषयः प्रदर्षेतः। मूरूविषयमाह--अथेति | 

एवमपि मूखोत्तराद्धस्य सुयोजत्वात् तस्य व्यवस्थितस्वाद्वेति मावः। मनुमूलपूवांदधं ताव्पयोय- 
सामगा न ० सा ०७८०५ यामा णामन 

१ ज. चोरहृते प्र । २ क. तद्भूतं । ज. यस्य यद्धृतम् । ३--८. ४० । 



(@ 

३७४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

हस्तादादाय स्रयमुपयुङ्के तदा चौरस्य किल्विषमाप्नोति । अथ चौरहृतुपेश्षते तदा 
जानपदस्य किल्विषम् । मथ चौरहुताहरणाय यतमानोऽपि न हाक्नुयादाहतु तदा 

तावद्धनं खकोशादयात् , यथाऽऽह गौतमः--““चौरहृतमवजित्य यथास्थानं गमयेत्। 
कोराद्रा दद्यात् ।इति । कृष्णद्रैपायनोऽपि--““ प्रत्याह न शक्तस्तु धनं चर 
हृतं यदि । स्वकोडात्तद्वि देयं स्यादराक्तंन महीक्षिता ॥* इति ॥ ३६ ॥ 

॥ इति असाधारणव्यवहारमातृका ॥ 
मि पि भ भ शण 

[ अव ०१ 

पारकसवन हि राजगामिता निध्यादेः । पारकश्चेत् किमिति चोरानपहतं परकीयं 

न् प्रयच्छेदितयभिप्रायः । जनपदग्रहणं स्पष्टाथेम् न ब्राह्मणायेलयथंः } तथा च ब्रहस्पतिः-- 

८“ चोरापहृतं तु सर्वेभ्योऽन्विष्यापंणीयम् ”” इति ! अरामे स्वकोशाच्च । अद दश्चोरकिलिविषः 

स्यादिति ॥ २६ ॥ 

सुबोधिनी 

यथास्थानं गमयेदिति, यस्य तद्धनं तं प्रापयेदिल्यथः॥ ३६ ॥ इति श्रीभट्विश्वेश्वरविरचि- 

तायां मिताक्षराव्यास्यायां खुबोधिन्याम् असाधारणव्यवहारमातृका अथवा साधारणासा. 

धारणव्यवहारमातुका ॥ 

बारूभद्री 

माह- अथेति । तावदित्यनेन न्यूनाधिकभावो निरस्तः । अत्र मानमाह-यथा ऽऽहेति । 

यधास्थानमिति, -- यस्य तद्धनं तं प्रापयेविलथः । कृष्णेति+--व्यासोऽप्याहेथैः । 
अश्चक्तस्तु अशक्त एव राजा भवेदिति शेषः! हि तदाद्धिवद्धंनमिति (९) न्यायेन सत्यां शक्तो 
तथा न कामिति । स्पष्टाथमाह--राक्तेनेति । मह्यीति- महीं क्षयति निवासयति 

गमयति यः क्षिणोति हिनस्ति शास्ते दण्डयति वा मही क्षित्तेनेस्यथैः ॥ ३६ ॥ 

इत्यसाधारणन्यवहारमातृकोति । इति। साधारणासाधारणग्यवहारमातृकेति पाठा- 
न्तरम् । तस्य च पूर्य तथापाटाभावो वक्ष्यमाणप्रकारो वाऽभिप्रायः । पूर्वोत्तरयो््न्थ- 

संदभयोः संगतिमाह - साधारणासाघारणेति । म्रथमप्रकरणे साधारणमातृका विहिता 

द्वितीयप्रकरणेऽखधारणमात्ृका ॥ 

१.--१ ०. ४६.७9. । २--ख. मातुकाप्रकरणम् । 



अथ उणादानप्रकरणम् ३ 

साधारणास्ताधारणरूपां व्यवहारमातृकामभिधायाधुना्टादच्चानां व्यवहारपदा- 

नामादगरणादानपदं दञ्चेयाति । ̂ “ अशीतिभागो ब्द्धिः स्यात् > इत्यादिना “४ मोच्य 
आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने” डेवयेवमन्तेन । त्र ऋणादानं सप्तविधम्-- 

इटराग्रणं देयम् , इटरामदेयम् , अनेनाधिकारिणा देयम् , अस्मिन् समये देयम् , अनेन 

सुबोधिनी 

अथ ऋणादानप्रकरणम् |] पृवात्तरयोभन्थसन्दभयोः सङ्गति दरयति- साधारणा- 

साघारणदूपामित्यादिना। अयमभिप्रायः--प्रथमप्रकरणे साधारणमातृकाभिहिता; दवितीयभ- 

करणऽसाधारणमातृकाऽभिहिता। एव्र प्रकरणद्वयस्योत्तरम्रन्थोपयोगिष्वेन ताभ्यासुत्तरमन्थस- 

्तिः। अथ वाऽनन्तरप्रकरणमेव साधारणासाधारणात्मकस्। तथा हि-““देक्ञादेश्ान्तरं याति? 

इत्यादि दुष्टरक्चषणं सवेसाधारणस् । तथा ^“ छं निरस्य भूतेन " इत्यष्िकमपि । इतरद् 

साधारणाभिल्युभयास्मकेनानन्तरप्रकरणेनेवोत्तरस्य सङ्गतिरिति । अनेनैवाभिप्रायेण पूव 
प्रकरणसमाघ्तावुभयात्मकल्वेन प्रकरणसमापनम् । ईटरामृणं देयमियादि,--अस्वतन्तर- 

नार्भदट्धी 

एवं च प्रकरणदयनिरेपश्चस्येोत्तरग्रन्थोपयोगिव्वेन ताभ्यासुत्तरम्रथसंगतिरिति 
भावः । यद्वाऽनन्तरप्रकरणम साधारणासाधारणास्मक्रं ““ देश्ञाडेशान्तरं याति ”› इत्यादि 

दुष्टलक्षणं सवंसाधारणं “छर निरस्य भूतेन”” इत्यादिकमपि इतरद् साधारणं समासवु- 
भयात्मकत्वेन प्रकरणसमापनमिति भावः । पदानां मध्ये इति शेषः । तत्र तावदणस्यादानं 
आदानं वा यस्मिन्निति ब्युस्पत्तावपि योगरूढोऽयं ऋणादानशब्दः । तदेतदभित्रेव्याह-- 

तच्चेति | तत्रादावधमणेसंबन्धिभदानाह-इंटडामिति ] याचनापूवैकत्वादणस्य चाधमणे 

निष्ठत्वात् मह्मामादिवत्वेति भावः! एतेन सृचीकटाहन्ययिन वेपरत्यिमुचितमित्यपास्तम् , 

१ क. एवं साधार । २ व्य० ६४. । 
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प्रकारण देयम् , इत्यधमर्णे पञ्चविधम् ; उत्तमर्णे दानविधिरादानविधिश्वेति द्विवि- 

धमिति । <तच्च नारदेन स्पष्ठीकृतम--“* ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च 
~ (५ 

यत् । दानग्रहणघरमीश्च ऋणादानमिति सृतम् ॥ " इति । तत्र प्रथमसुत्तमभेस्य 
(@* (५ 

दानविधिमाह तपूवेकत्वादितरेषाम्- 
~न "~ "~~ 

सुबोधिनी 

रपि स्छपादिभिः कुटुम्बरक्षणार्थ गृहीतस्णं देयम् , उक्तवेपरीत्ये तु न देयम् । पुत्रपोत्रादि- 

रूपेणाधिकारेण। देयम् , य्यधमर्णा ब्राह्मणः क्षीणच्चात्तिः तदा “इने दाप्यो यथोदयम्! "इतौ 

त्युदयवति समये देयम् , क्राचित् सदृद्धिकं देयं क्रचिदवृद्धिकं देयमिव्यनेन प्रकारेण देय- 

सिति ऋमेणाधमभे पञ्च प्रकर्याः, उत्तमणै द्वैविध्यमिति मिखित्वा ऋणादानं सक्- 

विधमिलयथः । ऋणं देयमेदेयमिति । अन्न यद्णं देयं यंच्चदेयमिल्यन्वयः । येने- 

त्यधरेकारिणो निर्दैशः ! यन्रेदि कारस्य । यथेति प्रकारस्य । एवश्णादानस्य स्म 

व्यन्तरानुसारेण सप्तविधस्वं प्रतिपाद्याधुना मूरूवचनमवतारयति- तत्र प्रथममिति । 

बारमदट्ी 

नारदवचनाच्च । अस्वतन्तरेरपि खरयादिभिः कुटुम्बरक्षणा्थै यदणं गृहीतं तदेयम्। उक्तवेपरी- 

से तु न। पुत्रपौत्रादि र्पेणाधिकारिणा देयम् । आस्मिन्काके देयं कचित् सचृदधिकं देयं;कचित् 

अवुद्धिकमिव्येतदन्यतरदि येव स धर्मेण देयं यं च प्रकार उत्तमणेद्धिविधमिति मिखित्वा ऋणादा- 

नसक्तविधामलथः । एतचेति, --उक्तेक्तदकेथननास्य योगरूढत्वं वेव्यथं- । येनेति येन देयमिव्य- 

धिकारिनिरदैशः, यत्र देयमिति कारनिर्दैशः, तदणं यथा चेति प्रकारनिरदैशः। देयमित्यस्या सर्वै- 

त्रान्वय । धमेश्चोति पाटः दंदवान्तेश्रयमाणत्वात् प्रत्येकं सम्बन्धः । तदिति पाठे यदिति शेषः। 

्ैपरीव्ये वैपरीत्यं दति यत्तदणादानमिस्यन्वयः । एवं स्मव्य॑तराचुरोधेनास्य सक्षविधत्वमभि- 
व 

मोपयुक्छ्रतिपाद्याुना मूलवचनमवतारयतिः-तत्रेति| तेषां मध्ये इस्यथः। द्वयेरेवेति श्रम- 

निरासाय वीप्साद्धिवचनेनाह प्रतीति | प्रयोगे दाने अत्रचिशेषोद्धेखेऽनुप योगात्फरेऽविरोषा- 

१ क. द्विविधमिति नास्ि। २ ख. च. छ. धमो । ३.-- 9.१1 ४८.-थ. द्. रम्। 

५ त. देयमिति । & यत्रचय। ७ त. यथा देयमिति । 
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मरीतिभागो वृधि स्यान्मासि मासि सबन्धके । 

वणेक्रमाच्छतं दित्रिचतुःपञ्चकमन्यथा ॥ ३७ ॥ 

मा मासे प्रतिमास---बन्धक विश्वासार्थं यदाधीयते, आधिरिति यावत् , 

बन्धकेन सह वर्तत इति सबन्धकाः प्रयोगस्तस्मिन्-सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य दन्यस्य 

अर†तितमो भागो बृद्धिषम्य भवति । अन्यथा बन्धकराहिते प्रयोगे वणानां 
ब्राह्मणार्दानां कमेण द्वित्रिचतुःपञ्चकं रातं धम्य भवाति । ब्रह्मणेऽधमर्णं हिकं 

दाते, क्षत्रिये त्रिकं, वैस्ये चर्वुष्कं, दाद्धे पञ्चकम् । मासे मासीत्येव | दरौ वा त्रयो वा 
चत्वारो वा पञ्च वा॒दित्रिचतुःपञ्चाः, अस्मिन् शते वृद्धि्दीयते इति द्वित्रिचतुः 

एव तावत् सामान्येन न्यायस्वरूपमभिधायेदानीखणादानादिग्यवहारक्रमेण विश्च 

षतः प्रस्तोति 1 तत्रा्यता मन्वादिभिः क्रणादानस्योक्ता, अतस्तावदेव 2) तावदुष्यते-- 

आश्ीतिभाग इदयादि ॥ ३७ ॥ 

सुबोधिनी 

मासे मासीव्येवेति | मासि मासीत्यनुवतेते । तथा च भ्रतिमासं वणक्रमात् 

द्वित्रिचतुः पञ्चकं रातं भवतीव्यथेः । दित्रिचतुःपञ्चकमिलययं शब्दः कन् प्र्ययान्त ह्याह 

बाटंभद्री 

चाह- द्रव्यस्येति] अरीतिपद् तत्सङ्क्थापूरके खाक्षणिकं मागपदसाहचयोदिव्याह--अङ्ीति- 

तम इति। तथा च तन्न क्मैधारयो बोध्यः। शाख्विहितस्वादेवा ऽऽह -धर्म्येति।िङ्थाविवक्षया- 

ऽऽह--भवतीति। उत्तराद्धं व्याच््-अन्यथेति]अस्य व्याख्य बन्धकोति सामान्येनोक्त, स्पष्टा 

विश्ेष्याऽऽह-त्राह्मणे इति) श्तमिलयस्याग्रे सवेन्राजुषङ्गः। एवं सम्भवतीलयस्यापि। मासि मासी- 

त्यजुवत्तैत इत्याह-मासीति । तथा च प्रतिमासं बाह्यणादिक्रमात् तथा भवतील्यथेः। ननु 

कथञुक्ताथलाभस्तत इत्यत आह-दरौवेति। संख्याम्ययेति बहूर्बीहिरिति भावः।तदस्मिनाति- 

१ ङ. प्रयुक्तद्रब्यस्य। २ ख. अञ्ञीतिभागो । २ क. ङ. त्रिकं रतम् । ४ क. ङ. चतुः कं । 
48 
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पञ्चकं रातम् । तदस्मिन् वृद्धयायकामश्युल्कोपदा दीयते '” इतेः । इये च 
वुद्धिमासि मात गृह्यते इति काडिका । इयमेव बद्धि्दिवसगणनया विभज्य प्रतिदिवसं 
गृह्यमाणा कायिका भवति | तथा च नारदेन,-“ कायिका काटिका चैव कारित। 
च तथा परा | चक्रवरद्धिश्च शाच्रेषु तस्य बद्धिश्तुविधा ॥' ईदयुक्लोक्तम् ;- 

क क, (५ 

कायाविरोधिनी शश्वत्पणपादादि कायिका । प्रतिमासं छबन्ती या बद्धः सा 
+ 

कालिका मता ॥ ब्रद्धिः सा कारिता याऽघर्मणिकेन स्वयंकृता | वृद्धेरपि 

पुनर्द्धिशवकरवृद्धिरुदाहता ॥ इति ‡ ॥ ३७ ॥ 

यद्यप्यविङ्ेधणाद्षीतिभागोऽभिहितः, तथाऽपि ब्ाह्यणस्यैवायम् ; अन्येषां तु पाद्- 

बद्ध या बरृद्धिकल्पना । तथा च वृहस्पतिः। पादोपचयात् करमेण, इतरेषां तु अन्यथा बन्धकर 

दिते द्विकत्रिकस्व ब्रद्धिरत्याभेप्रायः ॥ यच्चेतद्द्धिपरिमाणसुक्तम् अत ऊर्ध्व न गृह्णीयात्; 
न त्वर्वौग्प्रहणे विरोधः ॥ ३७ ॥ = 

सुबोधिनी 

--तदस्मिन् ब्रद्धवायेति। पूवोक्तायः ब्रदधेरुपाधिभेदानाऽऽह--इयं च ब्रद्धिरित्यादिना। 
कायाविरोधिनी राञ्वदिति | श्न्सुहयंहः प्रतिदिन मिति यावत् ॥ ३७ ॥ 

बार्भट्री 

तथा च कनः सर्वत्र संबन्ध इति भावः। उक्तवरद्धेरूपाधिभेदान् मूरानुक्तं द्वैविध्यं (?) कथयन्नाह- 

इति पंचेति ,-मूलोक्तेवेलथेः ।मूरानुक्तमाह-इयमेवोति ,-मूरोक्तेवेत्यथैः । विेषमाह-दटिवसे- 

ति ; मासस्येति भावः। अनर मानमाह-तथा चाति। उक्रोक्तमित्यत्रान्वयः। तस्य चरणस्य उक्तेति 

शेषः। कायेति,-- तदविरोधिनी तदनुकूखा यथा तस्य प्रतिदिनं बृद्धि स्तथा शरीरसस्वे प्रतिदिनं 

वृद्धिरिति तथा दीयमनेत्यथैःयद्वा यया खेदेन श्यारीरनादो न भवति तादशी स्दस्पेव्यथेः। अ- 

धिकदाने खेदेन देहस्यारश्चणेन नाशसंभवात् शश्वत् सुहु सुहुः~मरतिदिन मिति यावत्। पणेति,.- 

पणस्य पादश्चतुधौरेस्यथेः। तथा च पणपादादिरूपा तदविरोधिनी प्रतिदिनं खवन्ती कायिके- 

१.-अ०. ५. १. ४७. । २ ल. च. छ. इयं चेदयतः प्राक् ' वृदधवृद्धि्करवृद्धिः प्रतिमासं तु 
कालिका । इच्छाकृता कारेता स्यात्कायिका कायकमेणा ॥* इत्याधेकमुपलम्यते कायां चास्य प्रतीकं नो 

पठम्यते । ३--१. १०२।४.क. ग. ङ. च. छ. नामाथर्णिकेन । ख. नामाघमणैन । ५- 
१- १०३--४ | 
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[वन 

भ्रहीतृविशेषण बद्धे: प्रकारान्तमाह-- 

कान्तारगास्तु दराकं सास्रा विशकं रातम् । 

कान्तारमरण्य तत्र गच्छन्तीति कान्तारगा ये वृद्धया धनं गृहतवाऽधिकर- 
माथेमातिगहनं प्राणधनविनारराङ्कास्थानं प्रषिरान्ति ते दकं शतं दद्य च समुद्र- 

गास्ते विंराकं रातम् । मासे मासीव्येव । एतदुक्तं भवति,--कान्तारगेभ्यो दशकं 

रातं, सासुदधेम्यश्च विदाकं रातं, उत्तमणे आदयात् । मृखनारास्यापि शाङ्कतत्वादिति। 

९ _ ९. शनेः चात्वैण्यौतिरेकेण ल॒ कान्तारगार्त्वत्यादि ॥ ३९ ॥ 
कान्तारगा अरण्यनि वासिनः तद्भामिनो चा, सासुराः सञुदव्यवहारिणः-ते प्रतिमासं 

दशक विंशकं च रत दद्युः } यद्रा कान्तारं वणौपशदत्वं ये गच्छन्ति ते कान्तारगाः- 

वणोपश्ञाद् इत्यथैः । सह सुया नियमेन चतैन्त इति समुद्रो व्णाश्रमविषयः, तमति 
रङ्खयन्ति ये ते विपरीतलक्षणया वा साञुद्राः -- विकर्मस्था इत्यथैः । द्युव स्वपरिभाषितां 
वृद्धि सर्व ब्राह्यणादयोऽपि, सवौपञ्चदजातिष्वपीत्यथंः । आापस्कल्पश्चायं बाह्यणादीनाभित्ये 
तद्वाशब्देन दयोतयति ॥ ३९ ॥ 

बाठमद्टी 

स्यथैः।खवन्ती आगछन्ती। उभयन्न मत्वर्थीय्टन् जघमार्णिके बह्वच इत्यनुकम्पादौ टच् ।अधम- 
क 9 क (५ 

णिकेनेति पाठान्तरम् । तदा मत्वर्थीयष्टन् ॥ ३७ ॥ 
(^ भ (0 

ग्रहीतेति । अहीत्रेति अथेत्यादि: दराकमिति पृवेवत् । विंश्चकाभिति धनं तं भ्रकरणा- 

द्विशेषपरस्वमित्याह-आरण्यमिति । कमेणोऽधिकरणत्वविवक्षया सस्षमी । ततेति तमित्य 

परिखेतिवत् उः (१) अत एव तथेव पदार्था नुक्ा वाक्या्थ॑माह-य इति । तत्रापि अरण्य- 

सामान्य न विवक्षितमिति सूचयन्राह-अतीति] अभ्यर्हितत्वात् प्राणस्य पूवनिपातः वस्तुतो- 

विनाश्चास्थनेऽपि आह-राकेति] तत्रापि प्रकषे इत्याह-प्रेति। अपकर्षेणाहः -दद्युरिति ।ये चये 

सादा इत्यत्रेदमथें णिचि सूचयन्नाह -- समुद्रगा इति । ददयुरित्यस्यानुषङ्गः। मासिमासीत्यनु- 

वत्तेत। सामथ्योदित्याह-मासीति | नज तथा सति यदि विनाशस्तावत्तदानमपि कथम्! 

अतः तात्पयाथंमाह--एतदिति। आदावेवेति भावः । इदं चानन्तयोद्बन्धकप्रयोगविषयम् ॥ 

# ५४ दु्ैस्थरगन्तारो † चदखादिक्रयकारिणः 1 वीरमि० २९७. । 

१ क. गृहीतविरेषेण । 

@ | 



३८० याज्ञवस्क्यस्मृतिः |न्यवहाराध्ययि 

इदानीं कारितां वृद्धिमाह- 

दद्यवौ स्वकृतां बद सर्वे सवासु जातिषु ॥ ३८ ॥ 

सर्वे ब्राह्मणादयोऽधमणाः अबन्धेक सबन्धके वा स्वकृतां खाभ्युपगतां 
बृद्धि सवांसु जातिषु दद्युः । क्वचिदङकृताऽपि ब्रद्धि्भवति ; यथाऽऽह नारदः न 
राद्धः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित् | अनाकारितमप्यूष्वं वत्सराधोद्िवधेते।"' 

अनयेव वृद्धया, -सन्तंतिस्तविदयादि ॥ ३८ ॥ 

सुबोधिनी 

यवे वा ब्राह्मणादयोऽघमणौ इति । अन्न ब्राह्मणादीनामघमणैत्वं “मुधौवसि 

क्तादिजातीनासुत्तमणैस्वं च पवुरौनमात्रम् । हीनोत्तमभावमपरिगणय्य भ्यस्ययेन यथाकथ 
चिदुत्तमणैस्वमधमणैषवं च भवतीत्यथेः। ८“न वृद्धिः प्रीतिदत्तनां स्यादनाकारिता क्वाचित्।'” 

इति,- डद कुवैन्तमधमणेसुत्तमणे; भयङ्क इति णिचि ृते निष्ठान्त: () शब्दः कारितेति। स 
चाङ्पूवे; । न आकारिता अनाकारिता, अङ्कतेत्यथेः । अकृता बृद्धिः प्रीत्या त्वं भ्यवहरेति- 

दन्तानां चिदपि न स्यात् । एताददयपि स्थरे वत्सराधोदुध्वे षण्मासानन्तरमनाकारितमपि 

बाख्भद्री 

अत एवाऽऽह मूरे-कारितामिति | अत एव मूड वाश्चब्दो विकल्पाथेः । तदाह-- 

सर्वे इति । अस्य व्याख्या-त्राह्मेति | तत्र च ब्राह्यणानामधमणंत्वं मूधौवसिक्तादीना- 

मुत्तमणेस्वं च प्रदह्नमात्रं दीनोत्मभावमपरिगणय्य यथा कथच्िदुत्तमणैत्वमधणैस्वं च 
भवतीत्यथः। संकोचे मानाभावादाह--अबन्धके इति | भयोगे इति शेषः । यथाश्चतासङ्गते. 

राह- स्वाभ्युपोति ] विश्षेषमाह- -क्वाचेदिति । न बुद्धिरिति | बृद्धि कवैन्तमधमणे. 

सुत्तमणैः प्रयुङ्क्ते इति णिचि निष्ठायामाङकारिताश्ब्दस्य समासे ततो नजा तस्य 
समास इति कित् अकृतेति स्वारस्यात् प्राथयन्तीतिवत् णिजिति त त्म् । एर्वरीतिः कारीते 
त्यत्रापि बोध्या । अत एवं स्वकरतामिव्येव ततोक्तम् । एवं चाकृतबृद्धिस्स्वं यथच्छं व्यवहरति 

# मुधोवसिक्तादिजातीनामिस्येतत् मिताक्षरागतस्य ‹ जातिषु" इति पदस्याथोविव- 

रणम् । 

१ ख. वृद्धिपति नास्ति। २ ख. सवै वा ब्राह्म०। २ वृद्धिपरमावधि वक्तुमारभ्यतस्रकरणगतो- 
गं शोकः पूव तावत् व्याख्यातो विश्वरूपाचर्थैरिति भाति। मातृकान्तराभावादुपठन्धमातृकायां यथा 

पठते तथेव दीयतेऽस्माभिश्च । ४ त. थ. सर्वे रा ° । ५ स्वा्थैणिच् इति भावः । 
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इतिः । यस्तु याचितकं गृहीत्वा देशान्तरं गतस्तं प्रति कालयायनेनोक्तम् 

“भ्यो याचितकमादाय तमदत्वा दिदं व्रजत् } ऊध्वं संवत्सरात्तस्य तद्धन बृद्धिमाप्र- 
यात् ||इति । यश्च याचितकमादाय याचितोऽप्यद्वा देशान्तरं बीति तं प्रति तेनैव 
्तम्--““ कृतोद्धारमदत्वा यो याचितस्तु दिं व्रजेत् । ऊर्वं मासत्रयात्तस्य तद्धनं 

ब्राद्धमाप्रयात्॥ १ इति | यः पुनः स्वदेशे स्थित एव याचितो याचितकं न ददाति तं 

याचितकाठादारम्यँ बृद्धि दापयेद्राजा, यथाऽऽह-““खदेदोऽपि स्थितो यस्तु न ददा- 

सुबोधिनी 

धनं वर्धत इत्यस्याः । वध्रनप्रकारस्तु सबन्धकाबन्धकमेद्ात् पूर्वोक्तो दश्टव्यः | यस्तु 

याचितकमिति ! “ याच्जयाऽऽप्तं याचितकम्” इत्यमरः) कृत्वोद्धारमदत्वाय इति । याचि- 

बाख्भट्री 

दन्तानां क्राचेदपि न स्यात् ! अत्र प्रीतिदत्तेल्नेन अहीतुयोचनाभावः सूचितः । अत एवं 

तत्र चिशेष वक्ष्यति इद्येऽपिस्थरे । हिस्त्व्थे । वस्सराद्धो द्रवत्सराद्धांत्त ऊद षण्मासोचर 

तु अनाकारितमपि,--अदयैआद्यजन्तं, धनं वद्धेत इत्ययैः । विवद्धैत इति पाठान्तर कश्चि 
न्मतेऽकृतेटथः स्वोक्ताविरुद्ध इति बोध्यम् । वद्धेनम्रकारस्तु सबन्धकांऽबन्धकप्रकारमेदकृत 

प्रागुक्तो दष्टव्यः। विदेषान्तरमाह--यस्तिवाति ] “° याच्नाभ्राप्तं याचितकम्  ईयसरः । 

बृद्धि बिना प्राथनागहीतमिलयथैः तं ताददामथम् । विना याच्जामिति शेषः । अत एव 

तन्न विरष वक्ष्यति । वृतीयविरषमाह-यश्चेति | योऽपीलयथेः । यानीति वतेमानसामीप्ये 

इति भूते रूट् । तेनैव कालयायनेनेव । कृत्वोद्धारमिति-याचितकखूपणोद्धारमादायेत्यथैः | 

कृतोद्धारमभिति पठे कमेधारयः । उद्धार इति भाष प्रसिद्ध उद्धारः । कमणि धनू । 
उदित्यस्य इद्धिमुल्छडघ्येत्यथः । त॒--अपि । यद्वा याचित इत्यमरे योज्यः । यथाश्रुत 
एव याचित इत्यत्रापीति देषः । चतुथ विरेषमाह--यः पुनरिति,-- यस्त्वि- 

त्यथैः । यचितः याचितोऽपि | याचनेति अधमणेयाचनेत्यथेः । स्वेति;--यस्त॒ 

१.--9. १०८. ।२ ख. त्रजति।३क.म्य कारितां} दृ. ड~ भ्य आकारिितां कु । 

च. ततोऽकरितां । ४ त. सबन्धकमे । ५ फ. तत्सकेधाप्वेधक । ६ अण र. बै. ४. | 
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याचितः कचित् | तं ततोऽकारितां वृद्धिमनिच्छन्तं च दापयेत् ॥* इति। अनाकारित- 

ृद्धेरपवादो नारदेनोक्तः--““पण्यमूल्यं मृतिन्योसो दण्डो यश्च प्रकल्पितः | बृथाद्[- 
नाक्षिकपणाः बधेन्ते नाविवक्षिताः }}*” इति । अविवक्षिता अनाकारिता इति।३८॥ 

सुबोधिनी 

तकखूपेणोद्धार कत्वेलयथः ! प्रीतिदत्ते वत्सराधादिरूपकारानन्तरमङक्ृताऽपि च्रदधिः भाक् परद्- 

दिता तदपवादो नारदेनोक् इत्याह-सनाकारितव्रद्धूरपवाद इति । विश्वस्ते पुरुषे 

रूपसंख्याप्रददीनेन द्रव्ये न्यस्ते, स यदि ‹ मयेततद् व्यवहियते कारान्तरादेतस्सं 

ल्याकमेतज्जातीयं च द्रव्यं दास्यामिः इति स्वामिनः पुरस्तात् कथयति, स च स्वामी 

तथेवाङ्गीकुरुते, ताद श्चि न्यासे अङ्रता ब्रद्धिनीस्तीलय्थः । न्यासमात्रे ब्रदधयभावस्य 

सिद्धत्वात् स्वामिने कथयित्वैव व्यवहारे करते सोदयस्य देयत्वाच्च । वृथादानं नाम वन्दि- 

चारणेभ्यो दत्तम् । आक्षिकं चूतजेतम् › पण्यं विक्रेयवस्तु । न्यासभ्यतिरेकेण पण्यमृल्य- 

बारभदट्री 

स्वदेशे स्थितः सन् याचितोऽपि ऋचित्कदाचित्तन्न दद्यादित्यथः । क्रचिदिति देख - 

विशेषणं वा । अनिच्छन्तं च तं तमपि । अकारितामक्रतामपि बाद म्रागुक्छरीत्या ततो- 

ऽधमणयाचनकाखादारभ्य राजा दापयेदिव्युत्तराद्धौथः }] अनाकारितेति | न द्धिः 

प्री तिः-नारदेनैव षण्मासानन्तरं प्रीतिदनत्ते उक्ताया इत्यथैः नारोति ,- तेनेवेलयथेः 1 पण्यं 

विक्रेयं, वस्तु मूल्यं धान्यादिः; भृतिः वर्तनम् । वुथादानेति +--्रयाणामितरेतरद्नद्रः । 

चरथादानं वन्दिचारणादिभ्यो दानम् ; आक्षिकं ्युतजितमू ; पणः व्यवहारे क्रियमागनिबैन्धः 

न्यासान्यपण्यादिषु दास्यामीति चडग्रतिन्नायां कृतायां स्यां तावतैषां पण्यादिनां परकी- 

यत्वेनादानेऽनाकारतिवृद्धेः प्रा्तावनेनापोद्यते इति भावः । न्यासपदेन तु 

न्यासविेषो आद्यः । तथा हि । यच्च विश्वस्ते पुरुषे रूपसंख्याप्रदशेनेन दग्ये न्यस्ते सप- 

दि मयेतद्वयवदियते कालान्तरे तु तत्संस्याकमेतज्जातीयं च द्रव्यं दास्यासीति स्वामिनः 

पुरस्तात्कथयति, स च स्वामी तथेवाङ्गीङ्करूते । तादे न्यासेऽकता बृद्धि; नास्तीष्यर्थः । 
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कन ऋ, क वृद्धिविरेषम 

अधुना द्रव्यविशेषेण वृद्धिविरेषमाह-- 

सन्ततिस्त॒ पशाख्रीणां 

+ सन्ततिरेव वद्धिः | पद्यूनां चरीणां च पोषणासमथेस्य तत्पुष्टिसन्तातेका- 

मस्य प्रयोगः संभवति | प्रहणं च क्षीरपरिचियार्थैनः | 

पञ्युखीणां बद्धिः फर्भोग्यत्वेनार्पितानां या प्रसूतिः सा धनिकस्य स्यात् । तुशब्दा- 

न्सन्ततिरेव नापरा वृद्धिरित्यथैः 1 प्रशुस्रीणामिति पुम्पञ्युसन्तानव्यवच्छेदार्थम् । अथ वा 
पद्यूनां खीणां च दासीनामिति योज्यम्] इक्ष्वादरसस्याष्टगुणा परा वृद्धिः; वखाणां चतु्ु- 

णा ; सस्यानां त्रिगुणा । तच्चारीतिमागायनुसारण यावता कारेन हिरण्यं द्विगुणं तावत 

व धान्यादेः स्वपरिसाणयोगः ॥ ३८ ॥ 

2 न~~ न [1 

सुबोधिनी 

दिष दास्यामोनि दढीभूतवार्व्यवहारे कृते तावंतेवेषां पण्यमूल्यादीनां परकीयत्वेनादानेऽ 

नाकारितद्रद्धिपराप्चावपोद्यत इति तात्पयाथंः ॥ ३८ ॥ 

पञ्यूनां चखीणां च सन्ततिरेवेति | खणां दासीनां न 

वारमदट्री 

षण्मासं बृद्धशयभावस्य सिद्धत्वात् स्वामिनेऽकथयिन्वेव व्यवहारे ईते सोदयस्य देयस्य 
देयत्वाच्चति बोध्यम् । अविवक्षिता इत्यादावदे आद्यच् ॥ ३८ ॥ 

तदाह-अधघुनेति } द्धीणां चेति । दासीनांन कुरुखीणामिलयथेः । 

त्वथैमाह--एवेति । एतत् प्रसंगमाह-- पद्यूनामिति । पुष्टीति,-- दन्दरोत्तरं 

बहुवीहिः । इदं दातुरक्तम् । अथ प्रति्रहीतुराह- ग्रहणं चेति । श्षीरोति-ढन्द्रोचरं तव्पु- 

रुषः । यथासरन्यमुभयन्र बोध्यम् ॥ 

# «^ पड्युखीणां सहिषीपभतीनां चृधधथ पयुक्तानां तदीया संततिरेव वृद्धिः ।' 

अप० ६४७३) 
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अधुना प्ैयु्तस्य व्यस्य वृद्धिभ्रहणमन्तरेणापि चिरकारावस्थितस्य कस्य 

द्रव्यस्य कियती परा वृद्धिरिव्यपेक्षित आह-- 

रसस्याष्टगुणा परा । 

वख्रधान्यहिरण्यानां चतुखिदियुणा परा ॥ ३९ ॥ 

रसस्य तैर्धृतादेवदधम्रहणमन्तरेण चिरकाटावस्थितस्य खङृतया वृद्धा 
वर्धमानस्थाष्टगुणा बद्धिः परा ; नातः पर वधते | तथा वच्रधान्यहिरण्यानां यथा- 

सङ्के चतुणा त्रिगुणा दिगुणा च वृद्धिः परा } वसिष्ठेन तु रसस्य त्गुण्यसुक्तम्- 

५ द्विगुणं हिरण्ये, तरिगुणं धान्यं,” *'घान्येनैव रसा व्याख्याताः” “पुष्पमरूफलानि 

च, ““तुखाधृतं त्रितयमष्टगुणम् इति । मनुना तु धान्यस्य पुष्पमूरफलादीनां च 

सुबोधिनी 

कुरख्लीणाम् । कियती परावृद्धिरिति । बद्धः परा काष्ठा कियतीत्यथेः | ̀ 

बामद्री 

प्रयुक्तेति+-- द्धिरोभेनेति भावः । अत एवाऽऽह-- वृद्धीति । 

ग्रहणं ननु करणम् | स्थितस्येति,-- विषये तेषां मध्ये इति शेषः । रिथतत्वे इति 

पटेऽपि तेषां मध्ये इति हेषः। अन्यथा निद्धोरणे बहु वचनोचिल्येन यथाश्रतसेबद्धत्वं स्पष्टमेव। 
परा उ्कृष्टा चरमेति यावत् । तैङेति,--घृततेलादेर्तयुचितः शाकपार्थिवादिवौ । तस्य 

रुष्वक्षरस्वात् कारितब्र्धःथभिभ्रयिणाऽऽह -- स्वेति । परेत्यस्य तत्पयौथमाह--नातः 

परमिति । उत्तराद्धौथंमाह--तथेति । हिरण्यकेन धनं दव्यपयायस्वै पश्चा 
न्तरम् ।रसे आह-वसिष्रन विति ;--परस्ववृद्धेरिति शेषः । अतिदिरति--धान्येनेवेति। 

नि चेति-भ्याख्यातानीति शेषःतुङेति ,-तखायां धतं निहितम् वितयं हिरण्यधान्यरसात्मक 

मदन्तं चिरकारुस्थितमित्यथंः । धान्यपुष्पाद्ये पक्षान्तरमाह. -मनुना विति । प्राग्वत् । 

आदिमाद्यं वचने स्पष्ट, पूयैनिपातम्रकरणानित्यस्वात्। पुष्पस्य पूवैनिपातः। बरीवदैस्याभ्य- 

तनाम ०५०५०. 

१. ष. दन्तस्य ।२,--२. ४४--७. । ३ फ. ब. शब्देन । 
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पञ्चगुणतवमुक्तम्-““घान्ये शदे ख्वे बाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम।”इति। दाद क्षत्रफङ 

पष्पमूरूफटादि; ख्वो मेषोणोचमरीकेशादिः ; वाद्यो बरीवदेतुरगादिः ; धान्यरादल- 

ववाह्यविषया वृद्धिः पञ्चगुणं नातिक्रामतीति । तत्राघमणेयोग्यतावशेन दुर्भिक्षा- 
दिकाख्वरोन चं व्यवस्था द्रष्टव्या | एतच सङृत्प्रयोगे सङ्ृदाहरणे च वेदितन्मम् । 

पुरुषान्तरसङ्क्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तस्मिनेव वा पुरुषे अनेकशः रोकसेकाभ्यां 

सुबोधिनी 

एतच ॒सङृत््मयोगे सङृदाहरणे चेति । एकस्मिन् ऋणादानयोगे एकदेव सवृ 

द्धिकमूरुप्रहणे चेत्यथैः । पतदुक्तं भवति-- एकस्मिन्दृणभ्रयोगे दद्यीसु रूप्यकेषु 

दन्तेषु ॒ प्रतिमासं प्रतिसवस्सरंवा॒बृद्धेरहणे कारविरुम्बवशात् बृद्ेदैण्यदि- 

ऋमेणाभिवृद्धिजौता । तत्र॒ सबृद्धिकमूमेकदैव गृह्णुत्तमणो मूडेन सह दविगुणं 

विदातिरूप्यकपरिमितं दरव्यं॒गृह्णीयात् 1 यदि तदेव द्विगुणं ढव्यं पूर्वै यस्मे 

ददारूप्यकपरिभेतं दत्तं तस्मायेव प्रयोगान्तरं कृत्वा दीयते अन्यस्मै वा दीयते, तदा 

बारुभट्री 

हिंतत्वात् सः । संभवात् तस्य दुटस्वाच्च ; इतीत्यस्याथे इति शेषः । पदाथांनुक्ता वाक्याथ- 

माह- धान्येति | सवत्र विषयसक्षमीव्याह-- विषयेति । पड्चतामित्यस्य रक्ष्यार्थमाह-- 

पञ्चगुणत्वमिति ,-इतीत्यस्याथ इति शषः । एवं सति विकल्पान्यप्रकारेण विरोधं परिहर- 

ति- तत्रेति } तेरु पश्षेष्विल्यथः । परकीययोग्यतायाः तथ्यतः स्पष्टमज्ञानादाह-- दुर्भिक्षे 

ति | विशषेषमाह--एतचचेति । एकस्मिन्नेव ऋणादानभ्रयोग एकदैव च स बृद्धिकमूलग्रहणे 

च इत्यथः ! एकस्मिन् ऋणादानम्रयोगे द्षरूपकेषु दत्तेषु प्रतिदिनं प्रतिमासं ग्रतिखवस्सरं 

वा ब्रदधेरग्रहणि कार्विरुम्बवश्यात् ृधदैगुण्यादेकमेणाभिवृद्धिः प्राता, तत्र सवुद्धिकमूल 

मेकदेव गृहन्युत्तमर्णो मुरुद्विगुणं वेन सह विशतिरूपकं परिमितं गृह्णीयात् इत्यभिप्रायः। 

आद्यस्य प्रसयुदाहरणमाह-- पुरुषान्तरेति । अन्यस्मै पुरूषाय दानेनेत्यथैः । प्रयोगान्तरक- 

रणं द्वेधा । तत्रैकसुक्ता द्वितीयमाह--तस्मिननेवति | अनेकशः पुनः नः । अनेकश इत्यत्र 

~ 

१ क. ञचेन च द्रव्यव्यवस्था । २ शरूपकेषु प्र । ३ ' दरगण्यातिक्रमेण' इति स्यात् । 

ॐ फ. तिघर पकषेषवित्यथैः' इति नास्ति । 

49 
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प्रयोगान्तरकरणे सुवणौदिके दैगुण्यायतिक्रम्य पवेवद्रधंते । सकस्रयोगेऽपि प्रतिदिनं 
प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा बृद्धयाहरणेऽघमणैदेयस्य दैगुप्यासंमवात्यूवहृतवुद्धया 
सह द्वैगुण्यमतिक्रम्य वधेत एव ; यथाऽऽह मनुः “* कुसीदवृदधि्दैगुण्यं न्येति 

सुबोधिनी 

पू्ैप्रयोगे द्विगुणीभूतमिति स्वा अधुना क्रियमाणे प्रयोगान्तेर नं वधत इति न मन्तव्यम् ; 
तदा दीयमानस्य तस्यैव मूरुत्वेन वृद्धरिषटत्वादित्ति । अत एव प्रथमप्रयोग एव देगुण्याति 
करमेणाभिव्द्धिनौस्ति । दितीयादिप्रयोगान्तरेषु द्वैगुण्यमप्वैव्येतीति सन्तव्यम् ¦ 

अधम्णदेयस्य दैैगुण्यासम्भवादिति ;-दैयण्यासम्भवस्ूवेवं द्य :--प्रतिमासं प्रतिसं- 

वत्सरं वा यस्मिन् दिने दद्धिरदीयते, तस्मिनात् पुचंमभिवृद्धस्य विच्छेदः । पुनरपि 
नूतनस्वेन बद्धः । एवे च वस्तुतः प्रयोगान्तरमिव भवतीति यावहगुण्यं प्राप्नोति 

बारुमद्ी 

रेकसेकाभ्यामिति पठे प्रयुक्तद्न्येकदेरग्रहणेन ऋरणीकरणं रेकः, तन्नेव प्रक्षेपेणाधिकीकरणं 
सेकः। रिचि वियोजनसपवैनयोः पिच क्षरणे । तत्रैतेन सर्वग्रहणादाह--सुवर्णीति । पूववत् 

अक्षीतिभाग इत्यादयुक्तप्रकारेण । अयं भावः--यदा तदेव विश्ञतिसंख्याकं द्धि. 

गुणद्वयम् अन्यस्मै दीयते पै यस्मै दत्तं तस्मायेव वा दीयते ्रयोगान्तरेण तथा व 
क्रियते तदा पूयैध्रयोगे द्विगुणीभृतमिति क्वा पुनः क्रियमाणे प्रयोगान्तरे न वद्धत इति, 
न तदा दीयमानस्येव मुरुत्वेन वुद्धेरिष्टत्वान् । अतः एवं प्रथमप्रयोग एव दगुण्यभ्यति- 
क्रमेण वद्धि । द्वितीयादि प्रयोगे तु द्वैगुण्याद्यत्पत्येतीति सकृदाहरणे चेत्यस्य प्रस्युदाहरण- 
माह- सकृदिति } देयस्य मूलस्य असेभवस्स्वेवं प्रतिदिनादि करमेण तदान यस्मिन्दिने 

या वृद्धिदीयते तद्दिनात् पूवैममिवुद्धस्य धनस्य विच्छेदः पुनरपि नूतनव्वेन वृद्धिः! एवं च 

वस्तुतः प्रयोगान्तरमिव भवतीति यावहेगुण्यं प्रामोति तावदविच्छेदेन वृद्धस्य स्थित्य- 
भाव इति । अत्र उभयत्र मानमाह-- यथा ऽऽदहेति । हितेत्यस्येतीति रेषः । क्रचिद्थापाटं 

भन ०५ 

१ एतदादि ° द्वितीयादिग्रयोगान्तरे * इत्यन्तं थ- पुस्तके न छ्खितम् । २ त. ण्थादिक्र (£ 
२ त. प्यनेनेति ( ४ थ. द. अमितव्यम् (१, । 
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सकृदाहिता । ” इति । सङ्ृदाहतेत्यपि पाठोऽस्ति । उपचयाथं प्रयुक्तं द्र्य 

कुसीदं, तस्य वृद्धिः कुसीदवृद्धः, दैगुण्यं नात्येति नातिक्रामति यदि सकृदाहिता 

सङृतमयुक्ता ; पुरषान्तरसङ्क्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे द्रैगुण्यमयेति । सकृदाटृतेति 

पाठे तु शनेः शनैः प्रतिदिनं प्रतिमासं परतिसेवत्सरं वाऽधमर्णादाहृता रगुण्य- 

मव्येतीति व्याख्येयम् । तथा गौतमेनाप्युक्तम् “ चिरस्थाने द्वैगुण्यं प्रयोगस्य” 

इति । प्रयोगस्यययेकवचननिरदैशास्रयोगान्तरकरणे दवैगण्यातिक्रमोऽभिप्रतः । चिर- 

स्थान इति निर्देशात् शनैः शनैवेद्धिगरहणे द्वगुण्यातिक्रमो दश्चितः ॥ ३९ ॥ 

सुबोधिनी 

तावद्विच्छेदेन बरद्धस्य दन्यस्य स्थित्यमावादिति । सकृदादृतेति तु पाठे दानैः रनेरिति;- 

यदि सकृदाहृता भूरुसदिता बृद्धिरेकेदेव गृहीता तर्हि द्वैगुण्यं नास्येति । अन्यथा ब्ाने- 

इशने्ृहीता सती दरैयुण्यमव्येतीस्यथः । चिरस्थाने द्वगुण्यं प्रयोगस्येति ,--स्थानं स्थितिः | 

णादानप्रयोगस्य प्रतिमासं अहणमन्तरेण चिरस्थितौ सत्यां दगुण्य स्वति ॥ ३९ ॥ 

बाटभदरी 

एव । पाठभेदेन द्योखाभो नेकस्मादित्याह---सक्ािति। तथाऽऽथपाठे ना्ङाम इस्याह-- 

यदीति । एतष्ठिश्ेषणतात्पयमाह - पुरुषान्तरेति । जादिना प्रागुक्तद्धितीयपरिग्रहः । 

द्वितीयेन द्वितीयक्ाभ इत्याह--सकरदिति | तेतितु पठेतति पाठः। यदि सकृदाहृता मूरसदहि- 

ता वृद्धिरेकदैव गृदयतेत्याद्यथेः । एतत् ताव्यौथमाह-- शामै; रानैरिति । अन्येनेत्यादिः। 

बनैरियस्यैव भ्यास्या प्रतीति । मानान्तरमाह- -तयेति,- तद्वदिल्यथेः । अत एवापिना 

पौनरूक्तथम् न । स्थानं स्थितिः 1 प्रयोगस्य प्रयुज्यमानऋ्णस्य प्ररिदिनादिक्रमेण वृद्धिग्रहणं 

विना चिरकारस्थितौ सदां द्वैगुण्यं मवतीलयथैः । उक्तभिस्यस्य ध्वनितमित्यथः इति 

सूचयन्ना- प्रयोगेति । अनेनाद्याथैलाम उक्तः द्वितीयस्य तमाह ---चिरेति शनै- 

रिति । उक्तरीत्येति भावः| दितः अभिप्रेतः ॥ ३९ ॥ 

" ५ किण्वकापौससून्नचमेवर्मायुध्टकाङ्गारकाणामक्षया । भुक्तानां हि द्विगुणा "* 

(विष्णुः) जप० ६४४. 

१.--८. १७५१. । २ क. द्वेयुण्यं नास्येति । ३ थ. दु वतीति । ४ फ ध्वानितः+- 

नास्पघ्ुलात् । 
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्रणप्रयोगधमा उक्ताः; साप्रतं प्रयुक्तस्य धनस्य ग्रहणधमौ उच्यन्ते- 

प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो चृपतेभेवेत् । 

साध्यमानो चप गच्छेदण्डयो दाप्यश्च तद्धनम् ॥ ४० ॥ 

प्रपननमभ्युपगतमघमर्णेन धनं साक्षयािभेभावितं वा साधयन्प्रयाहरन् ध- 

मादिभिरुपयिरुत्तमर्णो दृपतेः वाच्यो निवारणीयो न भवाति । धमोदयश्चोपाया मनुना 

दरदिताः-“ धर्मण व्यवहारेण छखेनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदथं पञ्चमेन बरेन 
च|| ईति | धर्मेण प्रीतियुक्तेन सलयवचनेन ; भ्यवहारेण साक्षिरे्यादुपन्यासेनं ; 
छेन उत्सवादिन्याजेन भूषणादिग्रहणिन ; सथरसितिन अभोजनेन ; पञ्चमेनोपायेन 

बङेन निगडबन्धनादिना ; उपचयार्थ प्रयुक्तं ् व्यमेतैरुपायेरात्मसात्कु्यादिति। “प्रपन्न 

स [1 

अनया वृद्ध्या प्रपन्नं साधयेदित्यादि ॥ ४० ॥ 

बाखभद्री 

संगतिमाह - ब्रदणप्रयोगोति, ऋणदानेवयथेः । प्रपन्नमित्यस्य व्याख्या -अम्पुपगत- 

मघमर्णेनेति | अथपदाथोधनमिति व्यास्यानान्तरमाह-साक्ष्यादीति } अत एवान्यथा शेषं 

पूरयति--धमोरिभिरिति | कतीति तनेवाह-घमादयश्वेति | ताविलयथै; । भरङृतो 

पयोग्यानथौनाह -- प्रीतीत्यादिना | वैभौवितव्वादाह -- उपन्यासेनेति । 

यथाश्चता्थांसंमवात् रश्ष्याथ॑माइ--उत्सवेति } अभोजेति तदयानेनेयथः। पक्षान्तरे एते 

घां स्वषामपायत्वं सूचयन्नाह--उपायेनेति ] बरेनेयसय व्याख्या निगडेति | एवं पदाथी 

चु्तुा वाक्यार्थमाह--उपेति | एतेः प्नभिग्धस्तेवा यथासंभवम् । इती स्यस्य अर्थं इति 

शेषः । ध्वनितमाह--प्रपननाभति । सम्रतिपन्नं अङ्गीक्ृतादि साधयन्प्रत्याहरणे तैरुपा- 

१ ख. ग. टृपतेने वाच्यो । २---८. ४९. । २ख. ग. टेख्या्युपायेन बेन 
४७. क. छ. ग्रहणेव आचरि ° । 
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साधयन्नर्थं न वाच्यः" इति वदन् अप्रतिपनने साधयन् राज्ञा निवारणीय इति दरोयति। 

एतदेव स्पष्टीकृतं कात्यायनेन-““पीडयेदयो धनी कथिदणिकं न्यायवादिनम् । तस्माद- 

थौत्सहीयेत तंत्मं चप्नुयादमम् |” इति । यस्तु धमादभिरुपायेः प्रपन्नमर्थं साध्य- 

मानो याच्यमानो टरपं गच्छेद्राजानममिगम्य साधयन्तमभियुङ्के स दण्ञ्यो भवाति 

राक्त्यनुसारेण, धनेने तद्धनं दाप्यस्च | राज्ञा दापने च प्रकारा दरिताः-+“भराजा* 

तु स्वामिने विप्रं सान्तवेनेव प्रदापयेत् । देशाचारेण चान्यांस्त॒ दुष्टान् संपीडय दा- 
पयेत् रिकेयनं सुदं वाऽपि ₹ठेनेव प्रदापयेत् ॥” इति । ““साध्यमानो चरं 

प्रपञ्चं न्यायेन स्पष्टीङतं यचच्छया साधयन्नऽथं न राक्ञा किंचिद्रक्तव्यः । यदि तु 

सुबोधिनी 

अग्रातिपन्ने साधयन् राज्ञा निवारणीय इतीति । भभ्रतिपन्रमनङ्गीकृतं साधयन् 

बाङुमध् 

थेरिति शेषः,--ध्वनितत्वेन स्पष्टत्वात् । ऋणिके मत्वर्थायष्टन् | न्यायेति+--यथाथोनङ्गी- 

कारादेभाषिणमित्यथैः । दमं दण्डम् रन्तराद्धौथमाइ-- यस्त्विति | उपयैरित्यस्य 

साध्येव्यश्नान्वयः । कमणि रुडिव्याह--याच्योति । गमनमात्रेण नानिष्टमतस्तस्य 

रक्ष्या्थमाह- राजानमिति । किङ्थावेवकश्षया आहे--अमीति | अनेन गच्छन्न 

त्यपपाठ इति सूचितम् । विेषाभावादाह--राक्तयेति । म्र्प्रसाधने उत्तमणेस्य 

परागुक्तमकारवदन्रापि । शेषसूचनाय तामाह -- दापन चेति | मनुनैवेति 

भावः । अधमणैविङ्ेषेणात्र प्रकारभेद् इत्याहइ-विप्रभिति । एवं भरारपि बोभ्यम् । 

सान्त्वेन प्रीतियुक्तसत्य वचनेन ! एतेनेतरन्यवच्छेद्ः। एवमग्रेऽपि । देरोति-साश्षरेख्यादय 

पन्यासरूपेण व्यवहारेण भोजनादिरूपेण च विमान्यानित्यथेः । अनेन प्रागुक्तद्रयसमरहः । 
तत्रैव विशेषमाह --दुष्टानिति | जयं प्रागुक्तपञ्मप्रकारः । तृतीयमाह--रिक्िथनमिति । 

विषयद्रयमनच्र । एवं च सामादयो नीतिशास्चोक्ता उपाया णएवात्रश्चब्देन त्वत्र व्यवहाराभवे- 

न कर्थं दण्डादिदापनं राजकृतमत आह-साध्येति। अयं भावः स्मरत्याचारेत्यनेन तादशस्य 

[वाकाया षष 

* कात्यायनवचन पेतदित्यपराकंः । 

१ ज्ञ. क. तत्समं प्रप्ठुया। २ घ. चापि । ३ अपराकेः--श्टेननचदापयेत् । ४ प्रपननधने । 

3} 
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गच्छेत्, इत्येतत् “° स्णयाचार्यपेतेन ” ईव्यस्य प्रत्युदाहरणं च बोद्ध 

व्यम् | 9० ॥ 

बहुपूत्मर्णिकेषु युगपस्रतिष्वकोऽधमाणिकः केन क्रमेण दाप्यो राजञेव्यप धिते आद-- 

गृहीतानुक्रमादाप्यो धनिनामधमणिकः । 

दत्वा तु ब्राह्मणायेव च्रुपतेस्तदनन्तरम् ॥ ४१ ॥ 
समानजातीयेषु धनिषु येनैव क्रमेण घनं गृहीतं तेनेव करमेणाधमाणैको राज्ञा 

दाप्यः । भिन्नजातीयेषु तु ब्राह्मणाद्करिमेण ॥ ४१॥ 

साध्यमानो राजन्यावेदयेत् ततो दण्ड्यो दाप्यश्च :-राज्ञेव तद्धनं धनिकस्येति शेषः ॥४०॥ 

अथ यच्ेकञणिनं युगपद्धनिनः प्राथयेयुः तदा यथाक्रमं गृर्हाताचुकमादया- 

दित्यादि ॥ ५१॥ 
ग्रहणानुक्रमादेवाधमर्णिकनणैमेकजा्तीयेभ्यो देयम् ; जातिभेदे ब्राह्मणादिक्रमेणेव । 

वुशब्दात्तृल्यजातीयस्वेऽपि । गुणादयपेक्षं गुणं द्योतयति । विम्रतिपन्नस्त्वृणिको राजन्यावेदय 

साध्यः ॥ ४१५ 

सुबोधिनी 

प्रल्ाहरन्निल्यथैः । प्रत्युदाहरणं बोद्धव्यभिति। जयमभिम्रायः ““स्स्याचारग्यपेतेन मर्ण 

धर्षितः परैः । भवेदयति चेद् राज्ञे व्यवहारपदं हि तत् ॥ `” इत्यनेनेतदुक्तं भवति-- 

स्रस्याचारविरुद्धन मार्गणाभिभूतस्सन् यदि रात्ते निवेदयति; तदावेद्यमानं भ्यवहारपद् 

बारुभद्ी 

भ्यवहारपदस्वसुक्तम् ; भनेन तु तदविरुदधमर्गिंणाधषिंतस्वात् राक्ञे न निवेदनीयं, यदि निवे- 

दयति तदा तज्निवे्मानं व्यवहारपदं न॒ भवति ! अत एव दण्डादिमात्रे विधीयते तत्रा 

च्यादौ दण्डस्य पश्चात् तस्येति निभलकमविचायै तथा कायंमिति तद्विपरीतोदाहणमे- 

तदित्य्थं इति । उत्तमार्णिके बह्वच इति अनुकल्पादावच् एवमधमणिकिऽपि बोध्यम् । अन्य 

वहितसंगतिऽरनेनोक्ता ॥ ४० ॥ 

गृहीतेति ---म्रदणानुक्रमादिदय्थः । धनिनामिति,--उदेशस्य सम्बन्धत्व- 
नने 

१ व्य० ११.। २ क. बहूतमणकेषु । ३ थ. “मार्गेण इत्यादि स््पृत्याचाराविश्द्धेन" इत्यन्त 

नास्ति । ४ फ. तद्वदविरुद्ध ५ न निवेदनीयं । 
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यदा पुनरुत्तमरणो दुर्वकः प्रतिपन्नमर्थं धमौदविभिरुपयिः साधयितुमशक्रुवनाज्ञा साधि 

-ताथौ भवति तदाऽधम्णैस्य दण्डयुत्तमणस्य च मृतिदानमाह-- 

राज्ञाऽ्धमर्णिको दाप्यः साधितादशकं रातम् । 

पञ्चकं च रातं दाप्यः प्राप्तार्थो हयन्त्मणिकः।॥ ४२॥ 

अधमर्णिको राज्ञा प्रतिपनाथात्साधितादश्शकं रातं दाप्यः । प्रतिपन्नस्य सा- 

धितार्धस्य द्ममंदां राजाऽधमणिकादण्डख्पण गृह्णीयादियर्थः | उत्तमणस्तु प्रप्ताथः 

तत्र च राज्ञाऽधर्मणिको दाप्य इत्यादि ।॥ ५२ ॥ 

सुबोधिनी 

मिति । “साध्यमानो नुपं गच्छेत्” इत्यनेनेतदभिद्ितं स्यात् स्त्याचाराविरुदेन मागेणा- 

धंष्ितो रान्न न निवेदयेव् । यदि निवेदयति, तन्निवेयमानं व्यवहारपदं न भवतीति 

अत एव दण्डो विधौयते “ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम् ›" इति । तद्विपर्रतोदाहरण- 

मिल्यथः ॥ ४० ॥ 

राजाऽधमर्णिकादण्डखूपेण गृह्धीयादियथ इति । नन्वत्र दण्डरूपेण ब्रहणमनुप- 

बाटमदी 

विवक्षया षष्ठी । धनमिति शेषः । तुरुक्तवेरश्चण्ये । तथा च भूपतेरिव्युपरक्षणमभि 

समस्यापि ॥ ४१ ॥ 

अवतारणसङ्गतिमाह-- यदा पुनरिति :---यदा ष्विस्यथः । भाक्तो हेतु सूचयन्नाह 

--दु बेरु इति| चस्त्वर्थे व्युच्करमेण सञुच्चये वा भ्रतिदानं--शब्दानुशासनमाचायेस्येति- 

वत् प्रयोगः । शब्दमथमाह--अधमर्णोति } साधिताद्िस्यस्य साकाङ्क्षं प्रक्रत शेषसाह 

_ प्रतीति । करमधारयः-ददाकमिति । पञ्चशतो वर्गे वेति पक्षे पण्मिणाथककन्नन्तं रात- 

मियन्र रतीति: शेषः) शतस्य दशमं भागमिलयथैः। एवं पञ्चकं शातमिस्यत्रापि बोध्यम् । तन्न 

कातग्रहणसुपरुश्चणमिति प्रतीत्यत्र कर्मधारयमन्यस्मै दापनाविवक्षां च सूचयन्नस्य तदश्मां- 

शस्वसम्भवात् फरितमथमाह - प्रतीति।ाम्बदथैद्वयमाह-कमेण उत्तमणोदित्यादिना (९) 

तभ्य॑व्छमे इत्याह--विति } प्राप्तेति । भनेन अतथास्वे नैवमिति सूचितम् । एतत् 
त का जा 

१ थ. द्ण्डोऽभिधी ! २ दण्डादिरू। 
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पञ्चकं शतं भृतिरूपेण दाप्यः। साधिताथेस्य विंदातितमं भागसुत्तमणाद्राजा मूलय 

गृह्णीयादियथः। अप्रततिपन्ाथैसाघने तु दण्डविभागो दाशचैतो ““निद्ध्रे माधितो दद्यात्" 

ई्यादिना ॥ ४२ ॥ 

कणिका राक्ता सवं धनिकाया- दाप्यः । स्वयं च तस्मादेव अधसर्णिकादशकं शातं 

गृह्णीयात् । धनिकोऽपि साधिताथंसंख्यया पारितोषिकं राज्ञे पञ्चकं शतं दद्यात् । उत्तम- 

णिको धनिकः। स्पष्टमन्यत् ॥ ४२ ॥ 

सुबेधिनी 

पन्नम् । *° राक्चाऽधमर्णिको दाप्यः” इति योगीश्वरवचने अधमणौत् दशामांश्रहणमाश्रस्येव 

प्रतीतेः उन्तमणौत् पञ्चमांश्महणस्य च प्रतीतारेति चेत् -- मेवम् । बहणं तावत् प्रतीयते 

न तत्र विवादः तत्र को हेतुरिलयपेक्षायां दृष्टसम्ममे अदृष्टं न कल्पनीयम् ,--दष्टे सम्भवत्य- 

दष्टकर्पनाया अन्याय्यत्वात् । दष्टो हेतुश्चाघमर्णेऽङ्गीकृताथादानरूपोऽपराधः । उत्तमर्णे तु न 
कोऽप्यपराधः। अपि स्वशक्तिरेव । अत एव यथाक्रममपराधेनाशाक्तया चाधमणीत् दण्ड उत्तम- 
णौत् मृतिरिति सवैमनवयम् । ननु प्रतिवादिनाऽङ्गीङृते धने प्रस्याहरणम्रकारो दण्डविभागश्च 

द्ितः्रपन्नं साघयन्नथम् "इत्यादिना । प्रतिवा्यनङ्गीक्रते तु धने कथं साघनप्रकारः, कथं 

बा दण्डविभाग इत्यत जह--अप्रतिपनाथेसाधने विति ॥ ४२ ॥ 

नारुभद्री 

सूचक एव हिः । भ्रतिवैतनम् । अन्न तस्य॒ तचवासम्भवादेतस्येव सम्भवादाह-- 

विरातीति । नन्विदस्ुमयमयुक्तं भतिदण्डयोरित्यानुक्तया राज्ञस्तु तदंशाग्रहणमान्रग्रतीते 

रिति चेत्-न, ्रहणप्रतीते्निर्विवादसवेन तच्र हेतुपरामर दृष्टे सत्यदष्टकटपनाया अन्याय्यत्वेन 

तत्सम्भवे तदभवेनाधमणें अङ्गीकृताथौदानरूपापराधरूपस्य इष्टदेतोः सम्भवेनोत्तमर्णेऽप- 

राधाभावेन केवराशक्तिंसच्वेन गुर्त्वखघुत्वतारतम्येनाघधमणौदपराधेन दण्डस्य अहण- 

मुत्तमणोदशक्तथा भ्तोरेति तात्प्याथेः। ननु प्रपन्नाथंसाधने इदं सवमुक्छम् , अग्रतिपन्ने 

त॒ का गतिरत आह--अगप्रतीति दण्डेति । साधनप्रकार इत्यादिः तत्रापि वक्ष्यते इत्युक्तं 

त जा ता नानाता ५०.५५१ 

१. व्य०. ५. । २ थ. “उत्तमः इत्यादि “कल्पनीयम् इत्यन्तं नास्ति । ३ शाक्तिमत्वेन । 
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सधनमधमणिकं ्रद्यक्तम् ; अघुना नि्धूनमधमर्णिकं प्रत्याह-- 

हीनजातिं परिक्षीणस्रणार्थं कम कारयेत् ॥ 

ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः रानेर्दाप्यो यथोदयम् ॥ ४३ ॥ 

ब्राह्॑णादिजातिरुत्तमर्णो हीनजाविं क्षत्रियादिजाति परिर्णे निधनमृणार्थ 
ऋणनिदृत्यर्थं कैम स्वजात्यनुरूपं कारयेत् तक्कुटुम्बाविरोघेन । ब्राह्मणः पुनः परि- 

क्षीणो निर्धनः दानैः यथोदयं यथासंमवमृणं दाप्डः । अत्र च हीनजातिग्रहणं सम- 

जतिरप्युपरक्षणम् । अतर्च समानजातिमपि परक्षीणं यथोचितं कमं कार- 

येत् । ब्राह्मणग्रहणं प्रेयोजातेरुपरुक्षणम् । अतङ्च क्षत्रियादिरपि परिक्षी- 

णो वैद्यदेः शनैः शनैदप्यो यथोदयम् । एतदेव मनुना स्पष्टीकृतम्-- 

एव्र तावस्सखद्धं॑द्पयेत् असख ल--हीनजाति परिक्षीणमि- 

यादि ॥ ४३ ॥ 
[वाका ००

 ता 
शभ 

बारभट्री 

स्थितम् तदत्रोक्तमेवेति बोध्यम् ॥ ४२ ॥ 

हीनजातिमिलयत्र दशयुदादिरेव न विवक्षितः । उत्तराधस्वारस्यादित्याह-- 

ब्राह्चेति । योभ्यतयाऽऽह--उत्तमेति | परिक्षीणमिलयस्य व्याख्या-निधेन- 

भित्ति । मशकार्थो धूम इतिवदणाथेमितीर्य द तऋणनिवृत्तीति | अनति. 

प्रसंगायाऽऽह-- स्वेति । नन्वेवं तत्र॒ कुटुंबविनाह्चः स्यात् रक्षणाभावाद्त 

आह--तदिति । तदुपयोगिसंपा्यावशिष्टकाले इद तेन कायैमिति भवः । 

उत्तरा्धाथंमाह-_त्राह्ञेति । त्वथमाह--पुनारिति । शनरिस्यन्न वीप्सान्तमोव इस्याह-- 

शनैः शनैरिति । यथोदयमिस्यस्य प्रसिद्धा नेव्याह--यथेति । विक्रोषद्रयमाद-- 

अत्र चेति+-मूरवचने इत्यथः । अपिना तस्यापि संग्रहः तेन सर्वैथाऽन्युन जातिमपि 

` _ ~~~ 

१ ख. बाहणादिरत्त० । च. ब्राह्मणजातिरुत्त° ! २ ज. परिधाणं यथोचितं कम॑कारयेतर 

निर्धन । २ख. कर्म स्वकर्म स्वनात्य० । ४ ख. प्रष्ठज।तेन । 

त 0 
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“कर्मणाऽपि समं कुयोद्धनिकेनाधमर्णिकः । समोऽपक्ष्टजातिरच दद्यातु 

तच्छनैः |” ईति । उत्तमणन समं निदत्तोत्तमणाधमणेव्यपदेडामात्मानमघमणः 

कमणा कुयोदियथेः | ४२ | 

किं च- 

दीयमानं न गह्णाति पयुक्तं यः स्वकं धनम् । 

मध्यस्थस्थापितं चेत्स्यादधेते न ततः परम् ॥ ४४ ॥ 

प०० न 

स्पष्टाथः श्लोकः ॥ 

यथोतस्या च ददत.~दीयमानं नेत्यादि || 88 ॥ 

सुबोधिनी 

कर्मणाऽपि समं कुयोदिति । समाऽपङ्ृष्टजातिश्वाघमर्णिको धनिकेन साधमात्मानं 

कर्मणाऽपि समे ऊयीत् । श्रेयांस्तु तदनं रनेदै्यादित्यन्वयः 1 अस्यैव शोकस्य तात्पयांथ- 

माह--उत्तमर्णीन सममिति ॥ ४३ ॥ 

बारमट़ी 

क( ¢ कि प 

ब्राह्यणादिकं प्राग्बत्। कर्मीति--समोऽपद्ष्टजातिश्चाधमर्णिको धनिकेन साधमात्मानं 

कर्मणाऽपि समं तल्यं कयत् ; श्रर्यास्तु तद्धने शनेदैद्यादिल्यथः। अपिनोक्तसञ्ुचचयः । तत्र 

स्पष्टारमाह --उत्तमेति | कर्मणा धनादिक्ृततस्यत्वासंभवात् सममिति व्याच्टे-- 

निद्रतोत्तेति । अयञत्तमणनिरूपिताधमर्णव्यपदेशस्तत्र यथा नारित एवं स्वस्मिनर 

पीत्यथः। यद्वा दषटान्ताथमुत्तमणग्रहणम् ,--तयोर्भिथस्ससम्बन्धिकस्वादन्यन्तरनिवृत्तावपर- 

स्यापि निवृत्तेः ॥ ४२ ॥ 

कि चेति--उत्तम्णेऽन्यदप्युच्यते इत्यथः । उत्तराधोनुरोधेनाऽऽह- 

न 0 

१,---८. १७६. । 
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उपचयार्थ प्रयुक्तं घनं अधमर्णेन दीयमानमुत्तमर्णोब्रद्धिरखोमायदि न गृहणाति 

तदाऽधमर्णैन मध्यस्थहस्ते स्थापितं यदि स्यात्तदा ततः स्थापनादुर्ध्वै न वधते | अथ 

स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः प्रवेवद्धत एव ॥ ४४] 

इदानीं दयमृणं यदा यन च देयं तदाह- 

अविभक्तैः कटुम्बार्थे यदृणं तु कतं भवेत्। 

दुद्युस्तद्विक्थिनः भरेते पोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४५ ॥ 

स्वकं धनमिति वचनान् आत्मनेपदयोगाच्च सनिहितधनिकविषयमेतत् । अन्यथा 

वधेत एवेल्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ 

एर तावत् पेतृकश्णं देयम् । अरावादिषतं तु कथम्? तत्रापि- 

अविभक्तैः कुटुबार्थयदियादि ॥ ४५ ॥ 

वाङभद्री 

(वि (9 

उपेति | स्वकमित्यत्र स्वाथ कनिव्याह--स्वयामिति | योग्यतया आह--अर्थति य इलय- 

स्याथैः--उत्तति | ग्रहणे हें पूरयति-त्रद्धीति। तथेवाऽऽह--यदीत्यादि ]मध्यस्थपदं 

ाक्षणिकमिलयाह-- हस्तेति । तद्धनं तत इत्यस्य व्याख्या-स्थापनादिति । परमिति पदं 

¢ 

व्याच््े--ऊ््वमिति । ठस्यसुक्त्वा--विशेषमाह--अथेति } याच्येति --उत्तमर्णेनाधमणे 
इत्यथ; । ततः तस्मात् पूचेवत् स्थापनतः भागवत् ॥ ४४ ॥ 

एवसुत्तमणै प्रकारद्रयसुक्तम् ; अथाधमरणे जह-इद्ानीमिति। यदेति कारनिर्दशात् 

येनेलयधिकारिनिर्देशः । तद्धितयं अविभक्तेरिलयत्र बहुवचनबखात् बहुत्वं विवक्षितम् , 
तथा च समस्तेव्यस्तेव तेरित्यथै; । तुरुक्तवैरक्षण्ये तत्फकितमाह --अवीति । 
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शेकेके 

अविभकतैरमहमिः कुटम्बाधेमेकेकेन वा यदणं कृतं तदणं कुटुम्बी दयात् । 

तस्मिन्येते प्रोषिते वा तदिक्थिनः सर्वे दद्युः ॥ ४५ ॥ 

येन देयमिद्यत्र प्रयुदाहरणमाह -- 

न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कतं पिता | 

का 1 

कु्टबं भरन्टंबी ्ान्नादिः; तेन ऊटुबनिमित्तं यदृणं कृतं लस्सवैरेव तस्मिच् पेते 

प्रोषिते वा रिक्थभाग्भिर्विभक्तेदेयम् ॥ ४५ ॥ 

सुबोधिनी 

अबिभक्तैर्बहभिः वुटुम्बारथमिति | बडुभिरेकेन वा दुब यदणामिति देणे 

कथनम् 1 जुटुम्बी द्यादिल्यधिकारिवणैनम् । तस्िन् प्रेते प्रोषिते वेति कारामिधानम् | 

तद्विकरिथन - इल्यप्यधिकरिण एवोक्तिः ॥ ४५ ॥ 

येन देयमिलत्र प्रत्युदाहरणमिति- “अविभक्तैः ऊडम्बाथं यणं ठ छृतं भवेत् ।'' 

बाटभद्री 

क दबा, इत्यम्ययम् तत्रेयाह-- अमिति । तस्य मध्यमणिन्यायेन उभय- 

त्रान्वय; तथा च बहुभिस्तेरेककेन वा ऊुटुम्बरक्षणाथे यद्णं कृतमिस्यथः । अनेन 

देयत्वं कथितम् , उत्तराधस्वारस्येन शेषं पूरयति-तदणं क्टुम्बी दवादिति । 

अधिकारिकथनम् , तस्मिन् कुड्म्बिनि। तदिति-- तस्य कुटुम्बिनो ये रिक्थग्राहका इस्यथेः 

बहुवचनरूम्यमाह-- सर्वे इति | अत्र प्रेते प्रोषिते वेति काराभिधानं तदिक्थिन इत्यपि 

अधिकारिप्रदरीकमेवेति भावः ॥ ४५ ॥ 

्रतयुदेति--पूवैवचनेन कटस्ब्यादिभिरधिकारिभिः ऋणं देयमिति येनेव्यंशो- 

त्रा कक 
जोकः 

(4 8@@ ०99 ®@ 
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दयात कटुभ्बाथौन्न पतिः खीकृतं तथ। ॥ ४६ ॥ 
न 

पला कृतमृणं योषिद्धाया नैव ददात् । पुत्रेण कृतं योषिन्माता न ददात् | 

तथा पुत्रेण कतं पिता न दयात् । तथा भायाकृतं पतिः न ददात् | कुटुम्बाधाटत 

इति स्वशेषं । अतक्च कुटुम्बाथं॑येन केनापि कतं तत् कुटुभ्िना देयं, 

तदमव तदायहेर्देयमिलयक्तमेव ॥ ४६ ॥ 

विभक्तानामपि रिक्थमाजां संमवादविभक्तेरित्युक्तम् । विभक्ततव त॒ - 

न योषित्पतिपुल्राभ्यामित्यादि ॥ ४६ ॥ 

सुबोधिनी 

इत्यस्मिन् योगी श्वरवचने कुटुम्ब्यादिभिरधिकारिभिः ऋणं देयमिति । येनेत्ययमेशे विदृतः। 

तत्र कुटम्ब्यादिभिरपि योषिदाद्यधिकारिभिर्विषयविदेषे चरणमदेय मिति पूवैमभिहिंतद्णस्य 

देयव्वव्यावरत्यत इति प्रस्युदाहरणत्वमिल्यथः ॥ ४६ ॥ 

नार्मद 

विवतः तत्र योषिदादीनामपि कटुम्ब्यादिष्वेऽधिकारिवेन तस्य देयत्वं यद्यपि प्रा्ठ, 

तथाऽपि विषयविशेषे देयमिति पूवाभिहितं ऋणस्य देयत्वं व्यावस्यैत इति 

्रत्युदाहरणस्वमित्यथेः । तथा चनेनादेयद्धणस्ुच्यते इति मावः । कृत।मत्यस्य॒पूवे्नापि 

सम्बन्धः। योषित्पदं योग्यतयाद्रयथेमिति पथक् व्याचष्ट पयेति ! पूवेतोऽनुवृत्तेराह-- 

ऋणमिति । शै्व॑मिति न्ययेनाऽऽह-- नैवेति । दितीयपादथमाह-- मारयेति । भदच- 

दित्यस्यानुषङ्गः । अभ्यवदितसंम्बन्धश्रमनिरासायाऽऽह-- कुटुम्बेति। स्वैेष इति पाठः 

"मजजयाः पुंसीव्युक्तेः शेषमिति पाठस्तस्य प्रायो वादत्वेन यद्वा सवस्य शेषः शेषत्वं 

यस्य तत् । अत एव तस्मत्युदाहरणतया पूतैकवाक्यतेस्याह-- अतश्चेति । कतं ऋणामिति 

१ ख. ग. क्च. भायौकृतं पतिर्नदयात् । २. सर्वं वाक्यं सावधारणं इति न्यायः । 
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४८ पुस्त्रपौतरणं देयम् ‡2 इति वक्ष्यति ! तस्य पुरस्तादपवादमाह-- 

सुराकामचूतछ्रतं दण्डशुल्कावरिष्टकम् । 
बरृथादानं तथवेह पुत्रो दयान्न पेतृकम् ॥ ४७ ॥ 

सुरापानेन यक्कृतग्रणं कामङ्ृतं स्रीभ्यसनंनिमित्तं युते पराजयनिमित्तं दण्डड्ु- 

भस्यापवादः-सुराकाम्यतद्रतमियादि ॥ ४७ ॥ 

सुबोधिनी 

तस्य पुरस्तादपवादमाहोति- “पुस््रपौत्रकरणं देयम्”? इयेतद्रचनं सुराकामदयूतङृताभ 

नार्मद 

शेषः । हरये कश्चित् । नारदोऽपि -“न स्त्री पतिकृतं दद्यादृणं पुत्रकृतं तथा ! अभ्युपेतादृते 
यद्वा सह॒ पत्या कृतं भवेत् ॥ दथादबुत्रा विधवा नियुक्ता या सुमूरुणा । यँ वा 
तदिक्थमादद्याद्यत्र रिक्थद्ण ततः ॥* इति । कास्यायनोऽपि--““ भत्र पुच्रण वा- 

साद्धं केवटेनाऽऽत्मना कतम् । ऋणमेवं विधं देयं नान्यथा तच्छृतं शिया ॥ मतकामेन वा 
भत्रौ उक्तं देयश्र्णं तया । अभ्रपन्नाऽपि सा दाप्या धनं यद्याश्चितं तया ॥' इति ॥ ४६ ॥ 

तस्येति ,-अवेयगप्रकमादैति शेषः। तथा चेतदथैमेवमुक्तौ इतःपरस्यापि वीटक्रमादिति 
न्यायेनाथेक्रमतः पूवंभावाद्पवादत्वमिति न काचिदसगतिरिति भावः । चूतान्तद्वन्द्रस्य 

कृतशब्देन तृतीया तत्पुरुषःतस्य च प्रत्येक सम्बन्धः सुरापानेनेति,-विभाषया णस्वविकल्पः। 

कामो सयभिराष इत्याह -स्रीति | बहुवीहिः एवमग्रेऽपि । चूते द्वैविध्यसस्वेऽपि जये 

तदमावादाह -- परेति । रक्षणेति भावः। दण्ड्यत्र द्वन्दरोत्तरं षष्टीतस्परुषः । स्वार्थे 

~ ~ ण 

१ क. दण्डं शुच्का २. ब. फ. तथेति योग्यतया सखीपदाथमाह--इ्येवमचिकः पाठो । 
३. येः ब. केशचित्-- ३. फ. योवातद्धनमादयात् --* पाठ कृमादथैक्रमोबरीयान्--उतिन्यायः-- 
५ पुरापदेचतत्पानेलाक्षणिकं । साहवयोदिद्याह--अयमधिकः पाठः । फ. पुस्तकेटद्यत-- 

पुरापनेनेर्तीलयादिः ष्टीतदपुरुषडल्न्तः पाठः परुस्तकेनासि । 
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स्कयोरवरशेष्टं छथादानं ध्रूतबन्दिमह्छादिभ्यो यत्परतिङ्गातम् ,---““धूरते वन्दिनि मष्ट 
च कुवेये कितवे शठे | चाटचारणचोरेषु दत्तं भवति निष्फलम् ||” इति स्मरणात् | 
एतद्णं पित्रा कृतं पुत्रादिः शण्डिकादिभ्यो न॒द्यात् । अत्र दण्डडल्काव- 
चिष्टकमिलयवरिष्टग्रहणात्सवं दातव्यमिति न मन्तव्यम् । ““ दण्डं वा दण्डशेषं वा 

न 

शुल्के तच्छेषमव वा } न दातव्यं तु पुत्रेण यच्च न व्यावहारिकम् | इत्यौरान- 

स्वस्थपिवृद्तं अस्वस्थ तस्मिन् र्क्िभार्मिः देयं न पुनरस्वस्थकरतमपीत्य 

भिप्रायः | अस्वस्थग्रकारभ्रपञ्चाथङचायं शोकः । दण्डञ्ुस्कावदिष्ट तु वचनाददेयं सरां 

पीत्वा यन्मूल्यं न दत्त यश्च कामसयोगेन स्मीणां प्रतिज्ञातं यूतहारित दण्डा्यवशिष्ठं च्रथादानं 

च तथेवेह यस्येहेव फर नासुतरेति निश्चितम् । तप्पत्रादिभिरदेयं ; शल्कं ; पथि राजमाव्यं 

दानम् , अश्चाखचोदितं वृथादानम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ४७ ॥ 

सुबोधिनी 

त्या्यपवादवचनपिश्षया यद्यपि पाठक्रमपेक्षया परं, तथाऽप्यथेक्रमतः पूचेमावीत्यपवाद् 

इत्यथैः । धूतैवन््ादिन्यो दन्तस्य वृथादानत्वं प्रतिपादयति-- धूर्ते वन्दिनि मह चेति| 

बारुभद्व 

कन् इत्याह--दण्डेति । रक्चानीशे राजभागः छल्कम्। स्वाथ कनिति भावः। वृथेति,-- 

वृथादानमिव्यस्य बृथादीयमानमिलादर्थे ऋब्दबाधात् पूववत्तदवशिष्टमिव्यथोसभवाच्चाऽऽह 

--धूर्तेति | तथा च तदनुकूखो व्यापारोऽत्र म्रतिक्ताखूप एवेत्ति भावः । 

धूतौदिभ्यो दत्तस्यकरथादान्वं समूख्यति--धूर्ते इति | कितवे चुतकारेणि+चाटे विदूषके । 

अत्र निष्फरमिस्युत्क्या पारलोकिकफराभावात् वुथादानात्वं विवक्षितं न तु दृष्टफराभावात् 

इति भावः । पदाथौनुका वाक्या्थ॑माह-एतदिति | पतृकमिति व्यच्छे--पित्रेति | अयं 

फरिताथ.।आगत इत्यधिकारेऽपिं वु्य॑श्चति राञ्विधा नात् । उत्सगोदुरोधेन पुत्रपदसुपलश्चण- 

भित्य।ह--पुत्रादिरिति । इहेति व्याच्ष-दौण्डीति | तस्याधिकरणस्वविवक्षया 
म 

तन्न सक्ठमी । विरेषमाह--अत्रेति । वचने इत्यथः। पुत्त्रेण पौत्रेण च--व्यावेति । 
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पस्मरणात् । गौतमेनाप्यु क्तम्--““ मयड्यल्कदुतदण्डा न पुत्रानधिभवेयुः । 

ङति;-न पुत्रस्योपरि भवन्तीत्यथः । अनेनदेयग्रणमुक्तम् ॥ ४७ ॥ 

‹न्न पतिः खीकूृत तथा” इव्यस्यापवादमाद-- 

गोपरौोण्डिकडोदूषरजकव्याधयोषिताम् । 
णं दद्यात्पतिस्तषां यस्मादूत्तिस्तदाश्रया ॥ ४८ ॥ 

गोपो गोपालः, शौण्डिकः पुराकारः, शौटूषो नटः, रजको वच्राणां 

रजकः, व्याधो मृगयुः, एतेषां योषिद्धियेदणं छृतं तत्पतिभिर्दयं यस्मात्तेषां ब्तिजीवनं 

तदाश्रया योषिदघीना । ““ यस्माद्वत्तिस्तदाश्रया?? इति हेतुम्यपदेशादन्येऽपि ये योषि- 

दघीनजीवनस्तेऽपि योषिल्छतमृणं दद्युरिति गम्यते ॥ ४८ ॥ 

अस्यापवादः--गोपरोण्डिकरटटूषेटयादि ॥ ४८ ॥ 
[यकगकन 

सुबोधिनी 

निष्फरं भवतीति वचन बखात् वथादानत्वं, न तु दष्टफराभावादिलयथेः। मवद्युल्कयूतदण्डा 

बारंभट्री 

न कटुंबोपयोगीस्यथैः । मयेति, -- यत्र मद्यादिदण्डान्तपदैस्तत्तदथन्ययीकतानि 

दभ्याणि लक्ष्यन्ते तानि पिवृसम्बन्धानि पुवान्ञामिभवेयुरिव्य्थः। अधिभवेयुरिति पाठान्तरम् , 

--पराभवेथुरिति उभयाथैः । तात्पयरथ॑माह---न पुत््ेति | तथा च दण्डञ्युर्क्रावेत्यत्र 

दयोः समाहारद्न्दरः । कन्स्वारथ एव । अवशिष्टं चोपस्थितत्वात्तयोरेवेत्यविवक्षितम् । ननु 

प्रागुक्तमिति अनेन सूचितमिति बोध्यम् । उपसंहरति---अनेनेति | उभयेनेद्यथः ॥ ४७ ॥ 
च क 

गोपेति | अभ्यर्हितत्वात् पूवैनिपातः भ्याधान्तदवन्दरे योषिद्धिस्तस्पुरषः। आदो पदार्थमाह-- 

गोप इति | अथ वाक्याथमाह--एतेषामिति | अनेन द्वन्द; सूचितः । पतिरिति जाता 

वेकवचनाभिव्याह-पतिभिरिति । तत्र बीजमाद-यस्मािति। तेषां तततीनाम्। अनेनतासा 

मित्यनेनैव सूितमित्याह-यस्मादिति। अन्येऽपि एतद्धिन्नाः सवै ब्राद्यणादयोऽपि ।जाचपाद्. 

५ नाभिभवेयुः ब। २ थ. न्नाध्यविरि। ता। ३ पुत्रन्यधा.--फ ४ मित्यपपार 

इति सूचितं। ने दं षारेगण न कै तूपटक्षणामित्यनेनैव अयमधिकः पाटः, --फ.--ब..-पुस्तकयो 

दुस्यते । 
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पतिकृतं भायौ न दयादित्यस्यापवादमादह-- 

प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम् । 

स्वयं छतं वा यदृणं नान्यत्खी दातुमहेति ॥ ४९॥ 

मुमूईूणा प्रवतस्यता वा पत्या नियुक्तया ऋणदाने यत्प्रतिपन्नं तत्पतिङ्त- 
मृणं देयम् । यच्च पत्या सह भायंया ऋणं कृतं तदपि भत्रमावे भायेया अपुत्रया 
देयम् | यच्च स्वयमेव कृतम् ऋणं तदपि देयम् । नु प्रतिपनादित्रयं स्तिया 

गोपो गोपाः, शोण्डिकः सुराकारः, हेट्षो नटः, रजकः वसखनिर्णेजनछत् रजकश्च, 

व्याधो ट्ब्धः--एते खीकृतमप्युणं दद्युः+--खीप्रधानत्वादेतेषां । तथा च नारद्ः--“ तेषां 
तत्प्रत्यया वृक्तिः कुटुंबं च तदाश्रयः ।'* इति हेत्वभिधानं च ॥ ४८ ॥ 

अन्येऽप्येवं प्रकारा उक्ता यथा स्युरिति । पृरुषमात्राविरेषेण तु--प्रतिप्रन स्तिया 

देयमित्यादि॥ ४९॥ 

सुबोधिनी 

इति,--अच्र मयशुल्कदयूतदण्डंपदेस्तत्तदर्थे भ्ययीकृतानि व्याणि रक्ष्यन्ते | ̂तेन मद्यादयः 
पुल्राज्नाधिभवेयुरियन्वयः । तात्प्याथेस्तु मन्थ एव स्पष्टः ॥ ४७ ॥ 

मुमूषुणा प्रवत्स्यता वेति -खुमूषुणा प्रवत्स्यता देशान्तरं गन्तुमिच्छता वा पल्या 

भत्र ऋ्णदाने नियुक्तया भाथैया यत् प्रतिपन्नमङ्गी्तं तदेयमिय्थः ! नजु “मायोपुस्त्रश्च 

इत्यनेन ऋणिनो चचनेन निधनस्वे प्रतीयमाने सति “प्रतिपन्नं सिया देयम् इत्यादि- 

बार्भट्र 

थै मुक्तकमेण स्त्वन्तरानुरोधेनाऽऽह- मुमूषणेति] पररोकं गन्तुं इच्छता देशान्तरं गमिष्य- 
मणेन वा भ्रां ऋणदानविषये नियुक्तया प्रेरितया भायंया यत्परतिपन्नं यद्वानमङ्गीङृतं 
तदृणं तया देयमित्यथः। दवितीयपादार्थमाह-- यज्चोति | अनेन वा चार्थ इति सूचितम् । एव- 

मग्रेऽपि। अत्र पस्या सहेत्युक्स्या तस्याः प्राधान्यं सूचितम् एवमप्युन्तरीस्या उभयोरभावे तस्या 

दानाधिकारादाह-भत्रेमावि इत्यादि | वृतीयपादाथैमाह-- यच्चेति] मध्यमतो भेदाय सं- 

वमितिन्यायेनाऽऽह-स्वयमेवेति। तथा च नारद्ः-“न स्त्री पतिङृतदद्यादणं पुस्तं तथा। अभ्यु. 

१ इदं पदं त पुस्त नास्ति। २ द. दण्डादिश्ब्दै+ २ थ.द. एते म ४ सर्वबाक्यं सावधारणं 
इति । 

७ 

9 1 
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देयमिति न वक्तव्यम्--संदेहामावात् | उच्यते | ¢“ भायो पुत्रश्च दासश्च त्रय 

एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्) इति वचनाननिध- 
नवेन प्रतिपन्नादिष्वदानादङ्कायामिदमुच्यते--:‹ प्रतिपन्नं त्रिया देयम् '' इत्यादि | 

न॒ चानेन वचनेन चख्रथादीनां निषेनत्वमाभेरधायते,--पारतन्त्यमात्रपरतिपादन- 

परत्वात् ।, एतच्च विभागग्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते। ““नान्यत्छ्ी दातुमहेति"” इत्यतत्तह 

स्वयंङ्ृतग्धणं वा... ..-नान्यत्खीदातुमर्हति ॥ दंपव्योरविभक्तत्वेऽप्यभ्युपेतादिव्य 

तिरेकेण शिया न देयमिव्यभिप्रायः । कुतः पुनः खरीणामस्वातन््ये ऋणप्रसङ्गः! कतो वा दान 

क (५ (५ 

सुबोधिनी 

वचनङतेरपि देयस्वे विधीयमाने कथं खिया ऋणं देयं निध्रनस्वादित्यत आह--न चानेन 

वन्वनेन खधादीनामिति ॥ ४८ ॥ 

बारुभद्व 

पेताद्ते यद्वा खह पत्या छृतं भवेत्॥ दच्यादपुतत्रा विधवा नियुक्ता या मुमूषणा। या वा तद्विक्थ 
मादद्यात् यत्र रिक्थसरृण ततः॥ईइति॥ काव्यायनोऽपि--““भनत्रौ पुर्त्रेण वा साद्धं केवर्नात्मना 

कृतम्, ऋणमेवं विधं देयं नान्यथा तच्छृतं स्तरिया॥ मतुकामेन वा भन्न उक्ता देयस्रणं तया | 

अभ्रपन्नाऽपि तत् दाप्या धनं यद्याश्चित स्व्िया॥'इति। त्रय एवेति-एवोऽप्यरथ । एते जयोऽपि 

आ्जितधना अपि अधना एव। अस्वामिनो धने, स्मरता इत्यथः यत्ते शुते-भायोद्यो यत् किं 

चित् समधिगच्छन्ति धनमाजंयन्ति तद्ध नं यस्य ते मायोद्यस्तस्य भवतीत्यथेः। यस्थ ते इति 

पाठः, यस्यैते इति पाान्तरम्। नन्वनेन तस्यानिधेनत्वे प्रतीयमाने सति प्रतिपन्नमिल्यादिवचन- 

तेरदेयत्वोक्तावपि कथं तया देयं निधनत्नादत गह-न चेति, न हीत्यथः। अनेन मनुवचनेन 
भ 

अत एवादई{कायामिति ्रागुक्तं-पारतन्व्येति। तत पारतन्द्ग्रतिपादन तात्पथकत्वादित्यथेः। त- 

था चाक्तां विना नाधिकारः स्वातन्न्येण यत्रक्ुत्रचिद्धिनियोगे। सस्यां तु तस्यां सोस्तीति भावः 

नन्वत्र कि नियामकं, तथैवाथेः कुतो न, अयमपूर्वो विधिरस्तु तथा चेतदेन्यविषयसत्वं तस्येति 
ग्यवस्थाऽसंभवादतजाह--ए तच्चेति । एवं सति तुयेपदांशे एव ककते--नान्यदिति। 

१ क, ख. च, घ. स्येते । २ तस्यां आज्ञायां स; आधेकारः.* 
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न वक्तव्यम्--विधानेनेवान्यत्र प्रतिषेधसिद्धेः । उच्यते । “' प्रतिपन्नं लिया देयं 

प्रत्या वा सह यत्कृतम् }› इत्यनयोरपवादाथमुच्यते । अन्यस्सुराकामादिनोपात्तं 

प्रतिपन्मपि पत्या सह तमपि न देयमिति ॥ ४९ ॥ 

पुनरपि यदृणं दातव्य यन च दातव्यं यत्र च काटे दतिव्ये तलितयमाह-- 

पितरि प्रोषिते प्रेते व्थसनाभिप्टुतेऽपि वा | 

पुत्रपोत्तेकरैणं देयं निहवे सक्षिभावितम् ॥ ५० ॥ 
पिता यदि दातव्यमरृणमदत््वा प्रेतः, दूरदेदो गतः, अचिकित्सनीयव्याध्यायभि- 

मिति खीणामपि हि स्वातन्त्येण धनं वक्ष्यति मच्रौ प्रीतेन यदत्तमिलयन्न स्वडरीरोपभोगारथं 

खीणा्रणप्रसगोऽविरूदः, भत्रेव खीणाखरणसंबन्धः ॥ ४९ ॥ 

अन्यत्रापि तु-पितरि प्रोषिते दइतयादि ॥ ५० ॥ 
युस्त्रादिभिर्देयं पितरि ते भोषिते वा विशातिवषाणि प्रतीक्ष्य वब्यसनाभिभूते वा पुत्रा 

दिभः ऋणं देयम् । अपि वेति च प्रकारा जन्यस्मि्नप्यवं प्रकारेऽप्याध्यादौ चिन्त 

वारङभद्री 

सिद्धिरिति--अथौदिति शेषः । प्रासेरेवाभावादिति भावः । यथाकरथचित्स्वयं तस्याव 

इयदेयत्वादाह--अनयोरिति । सुरेति, - खरापाणादिभ्यसनेनोपात्तं कृतमित्यथः । इति 

रथसमापतो । 
एतेनैतच्छेषविषयता प्रागुक्तनिषेधस्येति ध्वनयितुं पुनर्क्तं नान्यदिति इति 

व्याख्यानमपास्तम् । तथा शिष्टेरभावात् सिहावरोकनन्यायाद्रेणाऽऽह--पुनरपीति | 

किचिद्धिशेषवक्तमिति भावः । वक्ष्यमाणक्रममाह--पितेति | प्रागुक्तकरमेणाऽऽह--ग्रेत- 

हति । भरोषिते इत्यस्यार्थो--दूरेति । सुरापाणादिग्यसनाक्रान्तक्णस्य देयत्वस्योक्त 

त्वात् व्यसनेत्यस्य भ्यास्या---अचिकित्सेति । आदिनाऽऽधिः। देयमित्यस्य व्याख्या-- 

१ ख, यने चं दातव्यमिति नास्ति । २ क. व्याध्यभि° । 



$ 
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भूतो वा तदा तक्कतमृणमवर्यापनेयम् । पुत्रेण पौत्रेण वा पितृधनामवेऽपि पुल्र- 

त्वेन अ । तत्र क्रमोऽप्ययमेव पित्रभवे पुत्रः, पुत्रामवे पौत्र इति । पुत्रेण पौ- 
तरेण बा निहव कृते अर्थिना साक्ष्यादिभिभवितमृणं देयं पु्रपैत्रेसियन्वयः | अत्र 

पितरि प्रोषित श्येतावदुक्तम् , काखविदषस्तु नारदेनोक्तो दष्टव्यः;-* नावोक्संव- 
त्सराद्विंशाव्पितरि प्रोषिते सुतः। णं ददयायित्व्ये बा य्येष्टे श्रातयेथापि वा” इति| 
्रेतेऽप्यप्राप्तम्यवहारकाटो न ददात् , प्रापतन्यवहारकारस्तु दयात्] स च कारस्तेनैव 
दरितः--““ग्भस्थः सद्यो ज्ञेयः अष्टमादत्सराच्छिद्युः । बार आ षोडदाद्रषोत्पौ- 
गण्डश्चेति रब्यते ॥ परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरावृते ॥ इति । 

प त । ~ "9 

वेकस्य हेतावुत्पन्न इत्यर्थः । तथा निह्ववे यदि च पिता विप्रतिपन्नः तदा साक्षिभावितं 

सुबोधिनी 

पौगण्डश्चति श्यत इति । पौगण्ड इति बारस्थैव संक्तान्तरम् ¦ स्वतन्त्रः 

पितरावृत इति - ऋते पितरौ पि्ोरभावे षोडशवषीनन्तरं स्वतन्त्रो भवतीस्यथः। नापि 

बारुमद्धी 

अवश्येति। आवर्दयके कृत्य इति भावः नदे नोभाग्यां युगपदेयमिति प्रतीयमाना्थनिरासायाऽऽ 

ह -पुत्रेणेति] बहुवचनं ्यक्स्यभिप्रायम् । तत्वादेवाऽऽह- पिति | निद्धवेल््थमाह- 

पुत्रेणेति | वक्ष्यमाणर्या साक्षिपदमुपरक्षणमिव्याह-साक्ष्यादीति।सवैस्यानुषङ्गः इत्याह 

ऋणमिति | अयछन्दोनुरोधेण यथाश्ुतोक्त ऊमेण आचये विरेषमाह--अत्रेति | विं्चात् 

विशते: पूरणाच्चयप् पितरीस्युपरुक्षणाभेति सूचयन्नाह--पित््ये इति। कनिष्ठनिरासायाऽऽह - 

ज्येष्ठ इति ।इदं चाविभक्तत्वे तदीयधनम्रहणे चेति बोध्यम् द्वितीये विशेषः| तेनैव नारदेनेव। 

अष्टमात्,आङभिव्यापौ। एवमग्रेऽपि तस्साहचयांत्तस्थैव नामशिश्युरिति। षोडशादिति उटन्तः 
पोगण्ड इति बास्थैव संज्ान्तरं शाब्दथते कथ्यते । परतःषोडकवषीद्रध्व पितरावृते तौ विना, 
तत उ्वै-ख-तच्छभावे स्वतन्द्रः इत्यथः, । ननु षोडशवषौनन्तरं तस्य तत्वे वक्तन्ये तदभावे 

१ क. अधदेयमपनेयं । ग. अवद्यं देयं २ क.च. @. रस्थते । ६ अवद्यकं कत्यमिति 
पाठः समीचीनः । 
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यद्यपि पितृमरणादूरध्व ारेऽपि स्वतन्त्रो जातः, तथाऽपि नणेमाग्मवति ; यथाऽऽह -- 
““अप्राप्तन्यवहारशवेत्छतन्त्रोऽपि हि नणमाक्। स्वातन्त्रयं हि स्मृतं जये ् ेष्ठयं गुणवयः- 
कृतम् |” इति । तथा आसेधाह्वाननिषेधश्च दद्यते--'*अप्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानो- 
न्मुखो त्रती । विषमस्थाश्च नासेध्या न चेतानाहृयेननुपः ||इति } तस्मात-““अतः 

पुत्रेण जातन स्वाथमृत्सृज्य यत्नतः! ऋणाप्पिता मोचनीयो यथा न नरकं त्रजेत्।|' 

सुबोधिनी 

पित्रभावे षोडशवषौनन्तरं स्वातन्तरयसिति नियसोऽनुपपन्नः षोडदाभ्यो वर्षभ्यः प्रागपि 

पितृमरणे स्वातन्तयसिद्धेः ; तथा चाप्राप्तन्यवहारस्याप्युणं देयं स्यादिल्त आह-- यद्यपि 

ध्यै (^ पितृमरणादृष्वैमिति । अगप्राप्तम्यवहारश्वेदिति,- -अम्रापषन्यवहार जआषोडशवषेदेदीयशर- 

यदि, तदा स्वतन्त्रोऽपि हि ऋरणमाङ्गन भवतीलयथैः। यस्माद् एवमप्रा्षव्य वहारो नणेभाक् 
तस्मादरक्ष्यमाणे वचनमेव व्याख्येयमिलयाह-- तस्माद् अतः पुत्रेण जातेनेति । न जात 

बारुभदट्री 

स्वातंडयमिति नियमो वचनवेद्यो ऽयुक्तः । ततः पूव॑मपि पित्रोमेरणे स्वातन्त्रयसिद्धेस्तथा च 
तद्रचनस्यापि तदहानाधिकारित्वमित्यप्राक्षव्यवहारस्यापि ऋणं देयं स्यादित्यन्यथा प्रागुक्तमि- 

व्यत आह--यद्यपीति। अपिना शिञ्युसमुचयः। ग्युकमेणोक्तिरयं-यथाऽऽहेति।यतः स एवा- 

ऽऽहेलयथैः । अप्राप्तेति--अप्राप्न्यवहारश्चत् षोडडाव षातिक्रमरहितो यदि तदाऽनयोरभावात् 

स्वतन्त्रोऽपि क्रणमाक् न भवतीयथंः | अपिना अस्वतन्त्रससुच्यः । तत्र हेतुमाह-- 
स्वातन्व्येति | ननु तन्न तद्वत् स्वातन्छयमपि मास्तु; अत आह--- स्वातन्व्यमिति । ननु 

यत्र स्वातन्छयं ज्ये स्तं न तु तत्रैव इत्यथः । नैन्वतस्ववत्तदा तदपि न, अत आह-- 

जयैष्ठवमिति| तथा च तयोरभावादु मयङ्ृतञ्ये ् टयाभावात्तस्मिन्तत्तवेनेतच््वेऽपि वचनान्रत- 

स्वमिल्युक्तवचने तयोरभावाद्यस्स्वतन्त्रः स परतो व्यवहारक्त इल्यन्वयो न तु परत इ्य- 

स्याग्रेऽपीति न कोऽपि दोषः । अत एव तथेव प्रतिज्ञातं तथा इप्राप्चम्यवहारत्वदढीकरणेनो- 
क्तार्थ युक्त्यन्तरमपि सूचयन्नन्यदप्याह--तथति । उक्तनिषेधवदित्यथः । आसेधेति,-- 

आसेधाह्भानयो्निषेधेऽपीत्यथः । विषमेति-संकटस्थाश्चेत्यथेः। अत्र पञ्चानां निषेधः । एवं 

सति प्राप्तस्खत्यन्तरविरोधं परिहरति-- तस्मादिति । यतोऽप्राक्षग्यवहारो न ऋणमागुक्तव- 

चनात् तस्मात् इति वचनमिव्येवं व्याल्येयमित्यथेः । अन्यथा विरोधो दुष्परिहर इति भावः। 

अतः पुत्त्रत्वात् यज्ञतः यल्ञेन तदेवाऽऽह-- यथेति | तथा च जातमात्रेण पुत्रेण स चणा- 
मि 

2 ख, नरके । २ फ. ननुतद्रतदा । 



०६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्यायं 

इति । पुत्रेण व्यवहारज्ञतया जातेन निष्पन्नेनेति व्याख्येयम् । श्राद्धे तु बाल्स्या- 
[8 = गो 

प्यधिकारः,-“°न ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र खधानिनयनात्।'> इति गौतमस्मरणात् । 

पत््रपौत्रेसिति बहुवचनमिर्देशाद्रहवः पुत्रा यदि विभक्ताः तेखांशानुरूपेण ऋणं ददुः 

सुबोधिनी 

माल्ेण पिता कऋणान्मोचनीयः; अपि तु व्यवहारज्ञतया जातेन षोडशवधदेक्चीयस्वेन 
जातेन पुत्त्रेण ऋणात् पिता मोचनीय इयथः । न ब्रह्माभिन्याहारयेदिति,-अस्याथैः-- 

ब्रह्य वेदं नाभिव्याहारयेत् न प्रयोजयेद् अन्येन । स्वधाकारः प्रणीयतेऽस्मिन् श्राद्ध इति 
स्वधानिनयन श्राद्धं, तस्मादन्यत्र । श्राद्धन्यनिरिक्तस्थरे नाभिन्याहारयेदिति । एतदुक्तं 

बर्भद्री 

न्मोच्यं इति नाथैः । किन्तु च्यवहारक्ततया जातेनेव तदरहवाषेकेण तेन स ततौ मोच्य 
दष्यथैः । न स्वेवं तस्य श्रादधेऽप्यधिकारो न स्यात् उक्तम्यवहारानभिज्ञत्वस्य सुतरां सत्वादत 
आह--श्राद्धे तिति } तु स्च्वैरक्षण्ये, अपिः भराग्वन् । न ब्रह्मेति - बह्म वेदं नाभिव्या- 

हारयेत् , नाभिभाष्यदन्यन । बाः स्वधा स्वधाकारः निनीयते प्रणीयतेऽस्मिच् श्राद्धे 
तत् स्वधानिनयनं ततोऽन्यत्र श्राद्धादन्यत्र नाभिमाषयेदित्य्थैः । अयं भावः श्राद्धे 
वेदोच्वारणं कारयेत् यदि स्वयमनुपनीतः । उपनीतस्य स्वयमेवोच्चारणेऽधिकारात् एवं 

च बारस्यापि प्रयोजककवत्वप्रतीति बरात् अत्र यजमानता प्रतीतेराधिकारोऽस्तीति । 
वस्तुतस्तु बह्म वेदम् ; अन्यः ऋष्विगादिः भ्रयोजककतौ अनुपनीतं बां 
नाभिभ्याहारयेत् वेदोच्चारणे न॒ भ्रयोजयेत् स्वधानिनयनादन्यत्रेत्यथः । मनुरपि 
न॒ द्यस्मिन् युज्यते कम॑ किञ्चिदामोक्जिबन्धनात् । नाभिव्याहारथेत् बद्ध 
स्वधानिनयनाद्वे ॥ इति । एव च कृतचूडस्यानुपनीतस्यापि श्राद्धेऽ - 
धिकारस्तख युख्यत्वात् । एवं च तस्य तदुपयोगिमन्त्रपाठेऽपि भवस्येवेति बोध्यम् । ““कृत- 
चृडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च । स्वधाकारं प्रयुंजीत मन्तोच्चारं न कारयेत् ॥ ? इति 
व्याघ्ननाश्ना छिखितं वचनं यदि समू तदा मन्डाविषये विकल्पो दष्ट्यः। व्यक्त्यभिग्रायेण 
कृतबहुवचनस्य फकूमाह- -युत््रपोत्रोरेति। पञ्म्यन्तस्य ते इत्यत्रान्वयः । विभक्ता इति- 
पोना कान 

९ फ. उक्तम्यवेहारांनभिक्ञतयः वैदिकन्यवहारानभिन्ञालस्य॒शुतरा, 



ऋणादानप्रकरणम् ] ससन्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ०७ 

अविभक्त्वेत्सभूयसमुत्थानेन । गुणप्रघानभविन वतमानानां प्रधानभूत एव वा ददया- 

दिति गम्यते; यथाऽऽह नारदः-"*अत रर्ष्वं पितुः पुत्रा ऋणं ददुयेथांरातः । 
अविभक्ता विभक्ता वा स्तावद्रहते धुरम् ॥इति' | अत्र च यद्यपि “पुल्रपोतरतरणं 
देयम्"'इत्यविोषेणोक्तम् , तथाऽपि पत्वेण यथा पिता सवृद्धिकं ददाति तथेव देयम् । 

सुबोधिनी 

भवति - श्राद्धे वेदोच्वारणं कारयेद् यदि स्वयमनुपनीतः-- उपनीतस्य स्वयमेवोच्चारणेऽधि- 

कारात् | एवञ्च बारस्यापि प्रयोजककरैत्ववराचयजमानताम्रतीतेरधिकारोऽस्तीति ! यद्वा बह्म 

वेदम् अन्यः ऋत्विगादिः प्रयौजककतौ अनुपनीतं बार नाभिव्याहारयेत् बारु वेदोच्चारण 
न प्रयोजयेदित्यथः । स्वधानिनयनादन्यत्र । सम्भूयसमुत्थानेनेति , -अद्यकल्पनामन्तरेण 

मिखिचैवेलयथैः । अविभक्ताः सम्भूयसमुत्थानेन ऋणं दद्यरिव्युक्तम् । तन्न तात्पयाथमाह--- 

गुणप्राधानभावेनेति ! प्रधानभूतो सख्यो दद्यादिवथेः। अत ऊर्वं पितुः पुत्रा इति । 

यतः पुत्त्रपोत्रतणं देयम् , अतः पितुरूध्वैमविभक्ता विभक्ता वा पुत्त्रा ऋणं दद्युः । 

अविभक्तानां पुल््राणा्णदानप्रकारमह- यस्तां वोद्रहते घुरमिति | अविभक्तानां मध्ये 

यस्तां धुरं ङडम्बभारसुद्रहति स दयादिवयमिप्रायः। अत्र ““तां वा” इति वाशब्द एवकाराथेः 

अत्र विभक्तानां दानग्रकारमाह--यथांरात इति | अत्र च यद्यपीति-जच्न ““पुल्रपौतरैकरणं 

बालभष्टी 

तदेति शेषः। कचित् पार एव । एवमग्रेऽपि । संभूयेति ,- मित्वा देयमिति सद्केतेनेत्यथेः। 

मिखिस्वा एकीकरणेन वा अंशतो दानमत्रापि । पूरव भेदेन दानम तु मेलनेनेति विशेषः। अत 

एव नारंदेकवाक्यता । दद्ुरित्यस्यानुषङ्गः ¦ इदसपि समप्रधानभावविषयमत एवाऽऽह 

-- गुणेति -प्रधनेति,--सु्येत्यथैः । उक्तत्रये मानमाह--यथाऽऽहेति । 

अतः पुत्त्रस्वात--ऊर्व पितुः, तन्मरणाद्यनन्तरम् विभक्ता वेस्यन्त एकोऽन्वयः । यथांहात 

इत्यस्योभयन्रान्वयः । अनेन अकारद्ययुक्तं, चृतीयभ्रकारमाह- -य इति | विशेषमाह - 

अत्र चेति । पुवपौलैरिस्यस्मिन् वचने इत्यथैः। समं गहीतसदशं मूलमेवेस्येवकारम्यवच्छे्य 

१ घ. यस्तायुद्रहते । यस्तांवोदहति । १२..--9. १४ २ अपि च यद्यपि पुत्र। ३ ख. 

तथेव करणं दे । ङ. तथेव. द्रव्यं दे । 
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पौत्रेण तु समे मूखमेव दातव्यं न वृद्धिरिति विोषोऽवगन्तव्यः+-“्रणमात्मीय 

विव्यं देयं पुत्रविमाषेतम् । पैतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य तु ॥” इति 

बरहस्पत्िवचनात्| अत्र विभावितमित्यविदषेापादानात्साक्षिभिभीवितमित्यत्र साक्षप्रह- 

णं प्रमाणोपरक्षणम् । समं यावदृतं तावदेव देवं न वृद्धः तत्सुतस्य प्रपोतरस्यादे- 
यमगरहीतधनस्य } एतचचोत्तरशीके स्पष्टयिष्यते ॥ ५० ॥ 

पुत््रादिभिर्देयम् ॥ सोऽपि हि प्रकृतिविप्ययादसामर्थ्यैनायोग्य एव ऋणवांश्चास्ववस्थासु पैतृकं 

रिक्थमपि पुल््रादिभिभ्रोह्यमित्यवगन्तम्यम् ॥ ५० ॥ 

सुबोधिनी 

देयम्” इत्यस्मिन् वचने । अत्र विभावितमिलयविकशेषोपादानादिति अच्र ृहस्पतिवचने 

विभावितमिति सामान्येनोपादानात् (्पुत््रपौत्रक्ण देयं निहव साक्षिभावितम्। '*इति यो- 

मीश्वरवचने साक्षिगावितमिति पदं प्रमाणमाच्रसुपलश्चयति । अतश्च येन केनापि भ्रमणेन 

साधितदधरणं पुत्त्रायेर्दतञ्यमिलयथैः । एवच्च योगीश्वरल्रहस्पतिवचनयोने विरोध दत्यभि- 

प्रायः ॥ ५० ॥ 

बाठंभट्री 

माह--न वृद्धिरिति । एवमग्रेऽपि । अवमानमाह--ऋणमिति | अथात् पौत्ेण- 

तत्सुतेति । पौमुतस्य प्रपौलस्यस्यथैः पुखरपौनरैरिति विशेषस्यानेन गुरुवाक्येन सामान्य- 

परेण सह भराप्तविरोधपरिहारः सामान्यस्य विशेषे उपसंहार इति न्यायेन तत्नानन्तरसि- 

देन कत यदयप्युचितम्तथाऽपि सामान्यस्याधिकसंम्राहकस्वेन म्रबरत्वात्तद्धिदेषस्य न्यूनत्वेन 

दुबैरत्वेन तथा प्रते दु वैचमिति वेपरीस्येन विरोधं परिहरति- अतेति । इदस्पतिवाक्ये 

इत्यथः । अवीति-सामान्येनेस्यथेः । इत्यत मूरवाक्ये--प्रमाणोपेति । प्रमाणमात्रेणे- 

व्यथः । तथा च येन केनापि प्रमणेन स्राधेतशरणं पुस््रादिना देयामिव्यर्थेन 

न वचनयोर्मिथो विरोध इति भावः । अत एव प्राक् तथा व्याख्यातम् । अस्योत्तराद्धौ- 

थैमाह-- सममित्याि | विक्ेषन्तरमाह-- तत्सुतेति | विदषान्तरमाह--अगृहीते- 

ति | ननु जत्र किं मानमत आह-- एतच्चेति | ५० ॥ 

१ च. ङ. क्ष. ण तु समं पूल्यमेव 1 ङ. ण तु सममूल्यमेव । २ ब सफकतन प्रबर्तवात् । 



कणादानप्रकरणम् | ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ०९, 

कणापाकरणे करणी तदुखः पोत्र इति तयः कतीरो दरितास्तेषां च समवाये क्रमोऽपि 
दितः । इदारनक्नरन्तरसमवाये च कममाह-- 

रिक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिदराहस्तथेव च । 
पुत्रोऽनन्याधितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५१ ॥ 

अन्यदीये द्रव्यमन्यस्य क्रयादिग्यतिरेकेण यत्स्वीयं भवति तदिक्थम् । विमा 

गाद्विक्थं गृह्णातीति क्थग्राहः स ऋणं दाप्यः } एतदुक्तं भवति--यो यदीयं 

द्रव्यं सक्थरूपेण गृह्णाति स तक्कतमृणं दाप्यो न चौरादिरिति, योषितं माय गृह्णाति 
योषिदरूहः स तथैव ऋणं दाप्यः | यो यर्दायां योषितं गृह्णाति स तक्कृतमृणं दाप्यः 

रिक्थग्राह ऋणमित्यादि ॥ ५१ ॥ 
ऋणिके सत्ययं दानक्रमः, तदभावे तु ““ रिक्थग्राह ऋण दद्या्योपिद्राहस्तथेव 

च । पुस्त्रोऽनन्याभ्रितदरव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ `` रिक्थानुसारिस्वादणानां रिक्थ 

सुबोधिनी 
ऋणापाकरणे ऋणी तप्पुत्तः इति, ऋणी ऋरणम्ाही । ननु रिक्थम्राह इत्येव 

वक्तव्यं न योषिद्धाह इति तस्य योषितोऽपि द्भ्यत्वेन रिक्थरूपत्वादित्यत आह-- 

योषितो ऽविभाज्यद्रव्यत्वेनेति । अयमथैः-- यद्यपि योषिषव्यं भवति, तथाऽपिं रिक्थ 

बारुभद्धी 

सङ्कति प्रसङ्गरूपामाह- ऋणापेति, क्रणनिवारणे इत्यथैः । क्रणी ऋणम्राही 

च । सेति-- समवाये चेव्यथैः । कर्तन्तरेति | उक्तादन्येषां समवाये कमं चेत्यथेः । 

अन्यदीयमिति--अन्यस्वामिकमित्यथः । अत एव च व्यतिरिक्तम्रकारमेवाऽऽह--विभा- 

गेति | एवमायपादाथैसुक्त्वा तत्तास्प्याथैमाह--एतदिति, न चरेति | तस्य 

स्तेयादिना तद्वाहकत्वेऽपि रिक्यग्राहकस्वाभावादिति भावः । द्वितीयपादाथेमाह-- 

योषितमिति । अस्याभिमताथैविज्ञेषमाह -- भायौमिति | तथव चेत्यस्य व्याख्या 

-- ऋणमिति । यद्वा तद्वदेव इत्यथैः तस्यानुषङ्गः । अस्यापि तास्प्याथेमाह-- 

य इति | नलु योषितोऽपि द्थ्यस्वेन = रिक्थरूपत्वात् रिक्थग्राहहत्यनेनेवेष्टसिदधेः 

इदं न वाच्यमत आह--योषित इति ] यद्यपि योषित् द्रष्य भवति, तथाऽपि 

532 
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योषितोऽविभाज्यद्रध्यत्वेन रिथन्यपदेशानहवाद्वेदेन मिर्दशः। पुततश्वानन्याश्रितद्रन्यः 

ऋणं दाप्यः, अन्यमाधरेतमन्याध्रितं अन्याश्रितं भातापितृसंबन्धि द्रव्यं यस्यासावन्या- 

ध्रितद्नम्यः। न अन्याभ्रितद्रव्यः अनन्याध्रितद्रन्यः, पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ऋणं दाप्या 

इति संबन्धः । एतेषां समवाये क्रमश्च पाठक्रम एव | किथम्राह ऋणं दाप्यः; तदमवे 

योषिग््राहः, तदभावे पुत्र इति ॥ 

नन्वेतेषां समवाय एव नोपपद्यते । “न भ्रातरो न पितरः पुत्रा फ्थिहराः 
1 

५ 

महिण एव निर्विचिकित्सं दद्युः । निधैनस्य तु नियोगाद्विना योऽस्य भायोमू संगृह्णीयात् स 

दद्यात् । पएतच्ाब्राह्मणविषयम् -- तचोषितामेवान्यगामिस्वसंभवात् । तथेव चेति 

सुबोधिनी 

शब्दवाच्यत्वं नास्ति तस्यां विभागाैदढरव्य एव रोके रिक्थशब्दप्रयोगात् › योषितश्च 

विभागानदव्वादिति । एतेषां रिक्थभराहादीनां समवाये मेख्ने केन क्रमेणेते ऋणं दाप्या 

इत्याकाङ्कायां “रिक्थग्राह ऋणं दाप्यः" इत्येतद्चनपाठकमेणेव दाप्या इत्याह-- एतेषां 

समवाय इति । रिक्थग्राहादीनां सति हि समवाये ऋमचिन्ता । स एव समवायो नास्ती- 

व्याक्षिपति- नन्वेतेषामिति । समवायाभावमेवोपपादयति-न भ्रातरो न पितर इति । 

बारभद्धी 

रिक्थदाब्दवाच्यस्वं नास्ति तस्याः, विभागा द्रव्ये एव रोके रिक्थशब्दभयोगात् ; योषित- 

श्च विभागानरहत्वादिति भावः । अविभाज्येति पाठः ण्यन्तत्वात् । तृतीयपादाथंमाह-- 

पुत्रश्चेति । न अन्यो ऽनन्य इत्याद्य्थान्तरनिरासाय तत्पदाथमाह-- अन्यमिति । 

तदर्थमाह - मातेति । वयैषादाथमाह-- पुत्तहीनेति| रिक्थिन इति प्रथमाबहु वचनान्त. 

मित्यादययेन सवचनविपरिणामेनानुषङ्गेणाऽऽह-ऋणमिति । एवं कतैन्तरे उक्तेऽपि कमो 

नोक्त इत्येतेषां रिक्थम्राहादीनां मेरने केन कमेणेते चरणं दाप्या इत्याकाङक्षाया अशान्ति 

रित्यबतरणासंगतिरत आह--एतेषापिति । तमेवाऽऽह-- रक्थेति । असति बाधके 

उपात्तवचनपाठ्कमत्यागे मानाभावादिति भावः । ननु रिक्थग्राहादीनां सति समवाये 

कऋमचिन्ता ख एव नास्तीव्याह- नन्वेतेषापिति । तमेव तदभावं कमेणोपपादयति-- 

न भ्रातर इति । पिः ्रातरः पितरश्च न रिक्थहराः, अपितु पुत्रा एव तथेति मनृक्तसवात् 

[क 

१ ख. ग. मातुपितुसं° । २ क. पुत्रोरिक्थहरः पितुः । 
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पितुः।” इतिपुसरे सत्यन्यस्य॒रिक्थप्रहणासंमवात् । योषिद्राहोऽपि नोपपदते,- 
“ न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्धर्तोपदिद्यते | ” इति स्मरणात् । 

तदणं पुत्रो दाप्य इल्यप्ययुक्तम् ,-*“ पुत्रपौतरक्णं देयम् ” इत्युक्तत्वात् |-५ अन- 
न्याश्रितद्रन्यः' इति विरेषणमप्यनथकम्,--पुत्रे सति द्रव्यस्यान्याश्रयणासभवात् , 
[1 

धनग्राहिवद्विकल्पयन् योषिद्भाह्यपि दय्यादित्यथैः । तदेव हि दरव्यं द्रव्यहीनस्येत्यमिम्रायः। 

एतस्मादेवातिदेशाद्विक्थमाक्व योषिद्धाहादयः प्रस्येतव्याः 1 “युत्त्रोऽनन्य श्रितद्रव्यः'' इति 

सुबोषेनी 

न आरातरो न पितरो रिक्थहराः 1 अपि तु पितूरिक्थहराः पुत्रा एवेति मनुना अ्रतिषादि- 
क तस्वात् पुत्त्रे विद्यमानेऽन्यस्य रक्थहारित्वासम्भवात् रिक्थग्राहपुत्त्रयोभेखनं नास्तीत्यथेः। 

ननु मा भूत् रिक्थग्राहपुत्रयोः समवायः योषिद्राहयपुल््रयोः समवायोऽस्तीत्याश्ङ्कय 

योषिद्वाहामावादेव नानयोः समवाय इत्याह - योषिद्राहोऽपि नोपपद्यत इति। अच्र हेतुः 

न द्वितीयस्चेति । द्वितीयभवौनेषेधादेव योषिद्धाहा भाव इत्यथः। “पुत््रोऽनन्याश्चितदृन्यः”' 

इत्यत्र पुत्रः ऋणं द्'ष्य इत्युक्तम् । असावयप्युपदेशोऽनथक इत्याह-तट्णं पुत्रो दाप्य इति। 

तत्र हेतः-पुत्नपौतररेति।““ुत्रपौततरेकरणं देयम्" 'इत्येतस्याथस्य म्रतिपादितत्वेन पौनसत्तयाद् 

त्र पुनः कथनमयुक्तमिव्यथः । “° पुत्त्रोऽनन्याश्रितद्रन्यः "` इ्यत्रेवानन्याश्चितद्रव्य इति 

पुततरविशेषणसुपात्तम् । तदप्यनथेकमित्याह--अनन्याश्चितद्रव्य इति । तत्रोपपत्तिमाद-पुत्त् 

सतीति | तरे विद्यमाने पितृद्धभ्यस्यान्यगामिस्वाभावादनन्याश्रितद्गव्यः पुत्त्रः ऋण 

बांभटरी 

पुत्रेसवयन्यस्य त्वासम्भवात् पुत्ररिक्थग्माहयोमैटनं नास्तीलथेः। ननु मास्तु तयोस्समवायः 

ुन्रयोषिद्भाहयोस्तु संभवत्येवेति चेन्न तदभावादेव तयोस्तस्य दुवैचत्वादित्याह-योधिदिति। 

अन्न हेतुमाह-न द्वीति | द्वितीयमवरैनिषेधदेव योषिद्रहाभावात् इति भावः। पुत्त्र इत्यपि 

न्ये पुनरुक्त चेत्याह--तथर्णमिति । तत्र हेतमाह-- पुत्रेति । तथा चास्याथैस्य तेनेवो- 

क्तसवेन पौनस्क्तयादन्र पुनः कथनमयुक्तमिति भावः । एवं विशेप्यानथक्य सक्ता विरेष- 

गानथक्यं भेदेनाप्याह--अनन्येति | अत्रोपपात्तिमाह- पुत्रे सतीति । जन्यानाश्रयणे- 

नैस्यश्चः । तथा च तस्य सच्चे तस्यान्यागाभित्वात्तब्य्थमिति भावः । सस्यपि तस्मिन्तत्वम् 

----~ 

१ तथर्णं ड. तच्चरण । २ एतस्मदेवातिदेशा्रिक्थमाजो योषिदराहादयः परत्येतथा इति 

पारशरेत्सम्यग्भाति । 



४१२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये 

संभवे च रिक्थप्राहीत्यनेनेव गतार्त्वात्। “पुत्रहीनस्य रिक्षिथनः"इत्येतदपि न वक्तव्यम्| 

पुत्रे सत्यपि.रक्थग्राही ऋणं दाप्यः"”इति स्थितम्। असति पुत्रे सक्थिग्राही सुतरां दाप्य 

-----~~----~--+^ ~~ ++ ~~~ ~+ 

अन्यस्मिन्ननाश्चितं द्रव्यं यस्यासौ अनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रो दद्यान्न चेद्रव्यमन्येन गृहीत- 

सित्यथैः॥ नु व्येसव्येवे पुत्रो दद्यात् । ऋणस्य दभ्यगामित्वादित्येतत्प्रागेव ज्ञापितम् । 
~ -----^------------------- ------~~--- 

सुबोधिनी 

दाप्य इति व्यथै विहेषणभमितव्यथः । सत्यपि पुत्त्रे पितृदरव्यस्यान्यगाभव्वमङ्गीक्रत्यापि 

दोषमाह-- सम्भवे चेति । अयमाश्चयः---यदा युते विद्यमानोऽपि रिक्थ्माह्यन्तरं 

सम्भवति, तदा न पुसः ऋणं दाप्यः, अपि तु यदा पुत््ोऽनन्याभितदन्यः म्बयमेव 

रिक्थभ्राही, तदा ऋणं दाप्य इस्येतद्थैमनन्याध्रितद्रस्य इत्येतद् विशेषणं साथ॑कमित्येवं 

वक्तभ्यम् अस्मिन् पक्षे। तथा च रिक्थग्राहित्वमेव ऋणदाने हेतुः, न पुत्रस्वमिद्युक्तं स्यात् । 

एवञ्चिषोऽथैः सिद्धो भवति,ः--रिक्थभाग् चतणं दाप्यः इति । अस्या्थैस्यं “ रिक्थग्राह 

ऋणं दाप्यः इत्यनेन वांशे नोक्तत्वात् पुनरपि “'पुबोऽनन्याधरितद्धम्यः' ` इस्यभिधानमनुपप- 
क्नमिति मूखवचनस्य चतुथपादमाक्षिपति- पुत्रहीनस्य रिक्ेथन इत्येतदपीति । आशक्षेपा- 

भिभ्रायमेव विषृणोति-- पुत्रे सयपीति । एवं पुत्र विचमानेऽपि रिक्थग्राह ऋणं दाप्यः । 

तदा किसयुताऽविद्यमाने पुत्त्र रिक्थग्राह ऋणं दाप्य इति कैमुतिकन्यायेनेवार्थतः सिद्धत्वात् 

बाख्भदट्री 

अभ्युपव्यापिदोषमाह- सम्भवे चेति । तत्न सत्यपि यदि रिक्थभ्राहोऽन्यः संभवति तद 

केवर पुत्त्रो न ऋण दाप्यः, किंस्वनन्याश्चितद्रव्यः स्वयमेव तद्राहस्तेदत्येवमत्र पक्षे तदि 
ेषणसाथक्यमिति भावः। मूर यद्यप्यणिन्यन्तं तथाऽप्यविरोषात् णिन्यन्तनाऽऽह-रिकिथ- 

ग्राहीति | वासरूपन्यायेनेति भावः । रक्थमागणं दाप्य इति पाठान्तरम् । उक्तरीत्याऽत्र 
क पक्षे विशेषणसाफल्येऽपि अस्याथेस्याद्यपादेनैवोक्तस्वात् चिशिष्टं निष्फरं पुनरत चेति 

मावः । तुथेपादानथेक्यमण्याह--पुत्रेति | तदाशयमाह -- पुत्रे इति । इुत्त् इत्यादि- 

वचन पाटक्रमस्य प्राबल्यात् तत्र सत्यपि सख दाप्यस्तदा किमु वाच्यमसति । तत्र स दाप्य 
इती्येषं कैसुतिकन्थायेनैवास्यार्थस्य सिद्धस्वादिदमपि व्यथैमिति भावः । एवं वचनमाह 

न 

१ त.कं कंत्यम् अस्मिन् पक्ष रिक्थीऋणम् दाप्यः । २ थ. द. सत्यन्यस्य रिक्षिथनः सले । 
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क क 

इति सिद्धमेवेति ! अजोच्यतेः- पुत्त्रे सत्यप्यन्यो रिक्थग्राही सभवति | छीवान्धबधिरा- 

दीनां पुत्रतरेऽपि सि्िथिहरत्वामावात्। तथा च दह्वीवादीननुक्रम्य"भतव्यास्तु निरंशकाः” 
दाति वक्ष्यति| तथा ““सवणापुत्रोऽप्यन्यायकृ्तो न रुमेतैकेषाम्' इति गोतमस्मरणात्। 
अतश्च छीवादिषु पुत्रेषु सत्सु अन्यायनृत्ते च सवणोपुत्रे सति रिक्थग्राही पितृन्य- 
तप्पुत्रादिः । योषिद्राहो यद्यपि साच्रविरोधेन न संभवति तथाऽप्यतिक्रान्तनिषेधः 

किमिदं पुनरनन्याश्रितद्व्य इति चेत्,- मेवं प्रागप्येतत् पदानुसारादेवं व्याख्यानम् । 
अतिदेदादभ्युश्चय ण्व । अथ वा बहुपुस््रस्य यद्येकः पितृधनमितराचुमतोऽनुगृह्णीया- 

सुबोधिनी 
युस््रहीनस्य रिक्थिनः” इत्ययसुपदेक्ोऽनथेक इत्याक्षिप्य परिहरति- - अत्रोच्यत इत्यादि- 

ना । पुत्रे सत्यन्यस्य रिक्थग्रहणासम्भव इति यदुक्तमाक्षेपदज्ञायां तत्राऽऽह पुत्रे सत्यप्य- 

न्यो रिक्थग्राही सम्भवतीलयादिना । ्ीबादिपुत््राणां रिक्थहरत्वाभावे हेतुमाह -- 
छीबादीननुक्रम्येति । योषिद्ाहसद्धावमाह --योषिद्राहो यद्यपीति | अयमभिभरायः- 

शाखे भन्नेन्तरनिषेधात् श्रीणां यद्यपि शाखीयः पतिर्हितीयो नास्त, तथाऽपि शाख्रनिषे- 

धोल्छङ्कनकारिणो योषिद्वाहित्वसम्भवात् तादृशस्तत्पतिकृतणोपाकरणेऽधिकारीति । संभव- 
तु नमेवं विधो योषिद्धाहः शाखातिक्रमकारी । तस्याः स्खत्यन्तरोक्तलक्षणानुसारेणाने- 
कविधश्वादनियमेन किं सर्वे योपिद्राहा ऋणापाकरणेऽधिकारिण इत्याकाङ्क्षायां निय- 

बाकुमट्री 

क्षिप्य कमेण परिहरति- अत्रोच्यते इत्यादिना । पृष्व सत्यन्यस्य रिक्थम्रहणासंभव इति 

यदुक्तं तत्राऽऽह--पुत्रे इति । अत्रमानमाह-- तथा चेति । वक्ष्यति मूलङ्ृत् । अन्यथाऽपि 

सम्भवं प्रदशेयन् तत्र॒ मानन्तरमाह- तथेति | एकेषां मते यद्रा एकेषां साधुडत्तानां 

पित्णां, यद्वा एकेषां साधुदरत्तानामन्येषां असवणौपुत्राणां समवाये । उपसंहरति-- 
अतश्चेति | उक्तदोषस्य दटढत्वात् ¦ योषिदञ्ाहसद्भावस्य द्चिष्टत्वसूचनाय तत्सद्धावं 

शङ्कापूवकमाह -योषिदिति । शा्चेण भञन्तरनिषेधात् यद्यपि सख्खीणां द्वितीयः शालीयो 

नास्ति, तथाऽपि शाखोष्छङ्कनङृतो योषिद्भाहस्वसम्भवः । तादृशः स तस्पतिकृतणेनिवारणेऽ- 
यिका भवययेवेल््थः । नन्वेवप्रकारेणास्तु तत्संमवः, तथाऽपि तस्य स्मरत्यन्तरानुरा. 

धेन तस्यनेकविधत्वादुनियमेन समवाये किं ते तच्राधिकारिण इलयाश्चंकायां 

क. @. ङ. व्याश्चनि | 



४१४ याज्ञवस्क्यस्यृतिः [ व्यवहाराध्याये 

्रषैपतिङ्ृतणीपाकरणाधिकारी भवस्येव य॑श्वतसृणां खैरिणीनामन्तिमां गृह्णाति यश्व 
पुनभुवां तिसृणां प्रथमाम् ; यथाऽऽह नारदः--““परप्रवो शियस््वन्याः सप्त प्रोक्तायथा- 
क्रमम् । पुनभूल्िविधा तासां स्वैरिणी तु चतुर्विधा | कन्येवाऽक्षतयोनियो पाणिग्र- 
हणदूषिता । पुनभू; प्रथमा नाम पुन :संस्कारकमणा । देदाधमोनवेक्ष्य छरी गुरुभियौ 
प्रदीयते | उत्पनसाहसाऽन्यस्मे सा दितीया प्रकीविता ॥ ” उत्पलसाहसा उत्पन्नन्यभि- 

चारा | “असत्सु देवरेषु दी बान्धवेयो प्रदीयते । सवणौय सपिण्डाय सा तृतीया 
प्रकीर्तिता । ची प्रसूताऽप्रसूता वा पत्यौवेव तु जाति | कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथ- 
मा स्वैरिणी तु सा ॥ कौमारं पतिमुत्छृञ्य या न्यं पुरुषं श्रिता । पुनः पद्यु्गृहं 

~~न = ---- ~ ---------------- --- 1 

तदा धनञ्राहिण इतरेषां च तुल्यश्णमाक्तु यतोऽन्यैरपि स्वस्वांशोस्संकलने कतम् । 
तामीादकां निरस्यति । पुललोऽनन्याश्रितद्रम्य इति । येनैव पुस्त्रेण दव्यमाश्चितं स एव 

सुबोधिनी 

ममाह यश्चवतसणामिति | स्वैरिणीनां चातुर्विध्यं पनवां च त्रैविध्यं तन्न च यथाक्रमे- 

णान्तिमिभ्रथमयोषिद््राहयोरेवणीपाकरणाधिकारिस्व॑मिव्यथतत् सर्वै नारदवचनैः प्रतिपादयति 
-यथाऽऽह नारदः परप्रवो ‡ लिय इद्यादिना 1 परः पतिः पूवो यासां तास्ताद्स्यः| देवरादी- 

बाङ्भद् 

नियममाह्- यश्चतस्णामिति । निधौरणे सवौ षष्ठी । गरह्णातीत्यनुषनज्यते स्वैरिणीनां 

चातुर्विध्यं, पुनवां च चरैविध्यं, तत ॒चेततम्राहकथोरेवाधिकार इस्येतत् सवै नारदोक्त्या 
प्रकारशयति-यथाऽऽहेष्यादि भरित इतीव्यन्तेर्न । परोति-- परः पतिः पूर्वो यासां ता 

इत्यथैः तासां सक्चानां । कन्यवेस्यस्य व्याख्या--अक्षतेति । एवेन स्यभिचारङृतदोषनि- 

रासः। तर्हि किंग्रयुक्ताऽस्या दोष अत आह--पाणीति | तेनैव दृषितानान्येनेलथैः । तथा 

च तदेवास्यादुषकताबीजं नान्यत् । तदपि नाद्यं किन्तु द्वितीयमिव्याह-- पुनः समिति | 

ईदी या सा तेन पुन भूः प्रथमोक्ते्यथेः देरोति-- दानसम्बन्धिन इत्यथः । अन्यस्मे 

सखवणौयसपिण्डाय भरङृतेऽन्यसाहसाससवादाह --व्यभीति । अगरेऽकारम्रश्ेषे पत्यौ- 

जीवस्येव स्वकामात् स्वेछछायाः एवमग्रेऽपि । अन्यं यंकंचित् । कोमारमिति- अपू्ैपतिं 
ममा ------------ ----------------- ~ ~~~ --- ~ 

१ ख. ग. च्यश्नतसृणां ' इत्यरमासाक् ‹ योषिदम्राह इत्यधिकम् । २ क. पत्यो 
दैव ।३थ. द्, खं च्य । ४ उपाश्रित इत्यंतेनं । ५ अकारप्र्ेषे इति-च-- पाटः व्यक्तः । 
एवकारेति पाठशचस्साधुः प्रतिमाति } पत्यावेव तु जीवतीति मूठेः एवकारस्य जीवतीस्यग्रे ्र्ेषेण 

पत्यौ जीवय्येवेवयर्थखाभ इति तदाशयः ॥ कामादित्यस्य स्वकामादिति व्यस्या । 



ऋणादानप्रकरणम् ] ससब्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ९ १५५ 

यायात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ मृते मतेरि तु प्रा्तन्देवरादीनपास्य या । उपगच्छे- 
त्परं कामात्सा तृतीया प्रकीतिता ॥ प्राप्ता देशाद्भनक्रीता श्रुपिपासतुरा च या । 
तवाहमिव्युपगता सा चतुरौ पकीर्तिता | अन्तिमा स्वोरणीनां या प्रथमा च पुन 

भुवाम् ] ऋणं तयोः पतिकृतं दवौदस्ता उपाश्रितः?” इति | तथाऽन्योऽपि योषिद्राह 
ऋणापाकरणेऽधिकारी तेनैव दरदितः---““या तु सप्रधनैव खी सापदया वाऽन्यमाश्र- 
येत् । सोऽस्या दचादणं मर्तुरत्सजेदया तथेव ताम् ॥* प्रकृष्टेन घनेन सह वतते 
इति सप्रधना, बहधनेति यावत् । तथा “अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपोति यः चखि- 

दद्यात् 1 नान्योऽनुमन्ताऽपीत्यथेः । तत एव च ज्ञायते भागशः पुत्त्रा ऋणं दयुरि- 
ति स्येष्टो वा भूयो दयात्, रिक्थविभागे विरेषददनात् । इत्येषा दिक् 

सवैथा धनप्रापिसंबधानुसरभिव हणसंगतिः । तथेवापुत््रस्येवाप्दन्ये रिक्थभाज पव 

सुबोधिनी 

नपास्येति--नियोगविधिना प्रान् देवरादीनच् परिलयज्येलथः । प्राप्ता देरादिति- 

अस्याथेः --देश्षाद् देश्यान्तरं प्राप्ता सती धनक्रीता भवति या खी, सा श्चुत्पिपासातुरा सती 

तवाहमिति प्राप्ता भवेत् सा चतुर्थी स्वेरिणीति कथिता । अन्तिमा सैरिणीनापिति । 

स्वैरिणीनां मध्ये या अन्तिमा, पुनभवां च मध्ये या प्रथमा, ते य उपाश्रितः सतयोः 

बाङमटी 

कमारुपपन्रमियथः । प्राप्तानिति --नियोगविधानग्राप्तान् देवरादीन् परित्यज्येत्यथैः । 

पर अन्यं य॑कंचित् । प्राप्ता देरादिति । देचादेशान्तरं प्रक्षा धनक्ीताभवति सा,याच 

छ्ुिपासातुरा सती तवाहमिस्येवं प्राप्ता भवति साच खी चतुथस्वरिणी कथितेत्यथः । 

अन्तिमेति ~ तासां मभ्य याऽन्तिमा तासां मध्ये च या प्रथमा ते याबुपश्रिते तौ तयोः पतिकृतं 

ऋणं द्यातामिल्थ। तथा तद्भत् उभयवत् अन्यः--उभयान्योऽपि तेनेव नारदेनेव। वा चार्थ । 

क्वचित् च पाठ एव । अनेन विदोषणद्वयेनान्याश्रयणे आत्मादेधेनस्य च रक्षणमात्र॑निमित्त न 

तु कामादिरिति सुचितम् । पत्यो ते इति शेषः।अस्या भवैरित्यन्वयः। व्यवहारानभिज्ततया 

तथा ऋणं न दत्तमिति मावः । तथेव यथा समागता तथेव । तामिति सर्वथास्प्टा 
क, क 

मिति यावत् । प्रगतधनसहितेयथनिरासायाद-प्रङृष्टेनेति । अन्यसुचितमाह-- तथेति | 

~~~ 

ण 

१ ल. यस्तापु० । २ स्पृ इति-अ-पाठः । 



% १६ याज्ञवत्क्यस्म्रतिः [व्यवहाराध्याये 

"व जते = सै * ११ {> ६ = 

यम् । ऋणं वोदुः स भजते संव चास्य धनं स्मृतम् || इति । पुत्रस्य पुनवेचन 
करमाधम् | “'अनन्याश्रितद्न्यः'› इति बहुषु पुत्रेषु रिक्थामवेऽ्यंरप्रहणयोग्यस्यैव 

„~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

ऋणभाक्तुमपि प्रतिपादयत दस्यभिश्रायः। तथा च काव्यायनः-“.रिक्थहत्रौ ऋण देयं तदभावे 

च योषितः । पुत्रैश्च तदमवेऽन्येः रेक्थमाग्भिर्यथाक्रमस् ॥ "‡ इति । बरदस्पतिश्च--““ध- 

नखीहारिपत्राणां पूवौभावे यथोत्तरम् ॥'* अधमण तदभावे कमद्योऽन्येषां रिक्थमाजामिति 

सुबोधिनी 

पतिककृतश्धणं दद्यादियन्वयः । कणं बोट: स भजत इति--वोढः पस्युः। ^"पृत्त्रोऽनन्याश्रित 

दरव्यः› इत्यत्र पुसतरग्रहणे रिक्थग्राहयो षि द्वाहयोरमावे पुत्रेणणै देय मिव्येवविधक्रमप्रतिपाद- 

नाम् । नतु अणापाकरणे पुत्रस्याधिकारप्रद्दौनाय येन -पौनरक्तयं स्यादिवयष्ह--पुत्लस्य 

पुनवैचनमिति | अनन्याश्रितद्न्य इत्येतदपि विरेषणं साथंकाभियाह--सअनन्याश्चितद्रन्य 

इतीति | अनन्याभ्रित दग्यस्वेन पितृकृतंणांपाकरणाधिकारी नान्धबधिरादिः, इस्येवभथपर- 

व्वेनानन्याभ्नितद्रभ्य इति विशेषण साथैकमिति । एतदुक्तं भवति अन्धवधिरादयोऽन्या- 

भितद्व्याः--अन्धस्वादिदोषयुक्तत्वेन पितुरिक्थांशग्रहणायोग्यत्वात् । अनन्धाद्यः पुत्त्रा 

अनन्याभ्ितद्रव्याः--अन्धस्वादिदोषरहितत्वेनांशग्रहणयोग्यत्वात् । अतोऽन्धादेपुत्रा अन्या- 

भ्रितद्रव्यव्वेन नँ पितृचणापाकरणे ऽधिकारिणः । अन्धत्वादिदोषरहितास्व्वधिकारिणः 

वारभही 

तदुक्तिरेवेयमपि वोदुः पस्युः । अन्न हेत॒माह- सैवेति | चो दर्थे । अस्य पत्युः तृतयिपादे 

दत्तदोषद्वयसुद्धतमादौ विक्ेष्यसाफल्यमाह-- पुत््रस्योति। पुस्बलोऽनन्ये्यत्र पुल्तरम्रहणसुक्छयो- 

रुमयोरभावे तेन चरणं देयमि्ये वंविधक्रमबोधनाथम् । नतु तत्र तस्याधिकारपरदशेनाथं येन 

दौनरूक्टयं स्यादिलयथः । विङेषणस्यापि साथक्यमाह --अनन्येति । तस्य तत्वेन तघाधि- 

कारो न पुखत्वमाडोणेति । अन्धादीनामाश्रतदष्यस्वेनान्धत्वादि दोषयुक्तत्वेन तदयोग्यत्वेन 

नाधिकारस्तन्र, किन्त्वनन्धादैनमिव तस्वेनाधिकार इत्येतदथतया विज्ञेषणसाथैक्य- 

भिति भावः ! तथा च योग्यपुत्रस्वेन तश्राधिकारो ज ॒पुच्रल्वमात्रेणति सूचनाथ 

तदिति तचम् । एवं च पुत््रमेनेतयादि यत् पुत्तरपोत्ररिसयत्रोक्तं तदप्येवं परतया व्या- 

ल्येयमिति न प्रागुक्तविरोध इति बोध्यम् । तुयेपादेदत्तदौषमुद्धरति -- पुत्रेति 

जा
मा
ता
 

१ त, इदं प्रतीकं नास्ति । २. द्. क्रोणऽधिकारिणो नान्धबाधिरादयः। २. दु 
४ 

त्वेनपितृ क्रणापाकरणेऽनपि । ४ फ. पुत्रत्वेन । 
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ऋणापाकरणेऽधिकारो नाऽयोग्यस्यान्धदेसित्यिवमथम् | पुत्रहीनस्य रिकेथन इत्येतदपि 
ूत्रपौत्रहीनस्य प्रपौत्रादयो यदि रिथ गृहन्ति तदा ऋणं दाप्याः नान्यथेत्येवमरथम्। 
पत्रपौत्रो तु किथग्रहणाभवेऽपि दाप्यावि्युक्तम्.; यथाऽऽह नारदः--““ क्रमादन्याह- 
तं प्रत्तं पत्रैय्णेमुद्रतम् । दद्युः पैतामहं पौजास्तचचतुथानिवतते |] ईति सवै 

ज ११०५०५५००५११ 

यद्वा अनन्याभरितद्रव्य इयस्य अन्योऽथः-- पितरि यस्य पेतृकं रिक्थ केनापि परिक्षिपादिहे- 
तुनाऽन्यस्मिन्नाभितं सोऽन्याभितदभ्यः, न तदप्राप्त्येव चेतृकं ऋणं दद्यादित्यत्नैव 

नि 1 

सुबोधिनी 

ऋरणापाकरणेऽनन्याधरितद्रव्यस्वेनेति अस्य विशेषणस्य साथकस्वमिति । “ पुत्रह्मीनस्य रि- 
कथिनः "' इयस्य सिद्धान्ताभिप्रेतमथमाह-- पुत्रहीनस्य रिक्षिथन इत्येतदपीति। पृत्रपोन्रा- 

भावे प्रपौत्रोऽपि अदि रिक्थग्राही तदा प्रपितामहणेदानेऽधिकारी । अन्यथा रिक्थग्महणाभा- 
वे प्रपोत्रः प्रपितामहर्णापाकरणे नाधिकारीदय्थः । रिक्थभाजः प्रपौत्रस्य प्रपितामहणदानेऽ 

धिकारभतिपादकस्वेन पुत्रहीनस्य रिक्थिन इत्य यमंशः साथ॑क इति तात्पयौथेः । पुत्रहीनस्य 

बारुभद्री 

युत्रग्रहणं तत्रोपरक्षणमिव्याह-- पौञेति । पए्व॑त्र॒ इयोरेवोपात्तत्वान्नातिप्रसंङ्गः । 

त्किथिन इति-परथमाबहुवचनान्तमेचेलयाह- प्रपौजादय इति) तदणैमिति-तदा प्रपिता- 

महणैमिल्थैः । नान्यथा तदीयरिक्थग्रहणाभावे । रिक्थभाज एव प्रपौच्रादेस्तादशग्रपि- 

तामहदेः ऋरणदानेऽधिकारो नान्यस्येत्येतत् प्रतिपादकतयेदमपि सफरूमिति तात्पर्यायेः। 

तद्धीनस्येतिः वेषम्यफर्माह- पुत्रपौत्रौ विति, योग्यावित्थथः ! अत एव तन्न नाति- 

प्रसङ्ग इत्युक्तमनुपदमेव--इत्युक्तमिति । पुत्रपौत्र कणं देयमितीस्यथः । अञ नान्यथत्यन् 

संवादमाह --यथाऽऽहेति । अभ्याहतं निष्कपटं कमात् प्राक्षमित्यस्यैव भ्याख्या-- 

पुत्रैरिति । तत् क्रणं । चतुर्थादिति--रिक्थभ्रािण इत्यथः; भरभ्येति शेषः। ननु स्वरसतो 

न ततस्तदथप्रतीतिः। किं च नारदतः सामान्येनैव निषेधः भ्रतीतिस्तस्संकोचे दतर - 

त ना 
नाक 

१ ख. पुत्त्रो चारीक्थ । २--१. ४. । ३ त. “ यदि ° इति नास्ति । ४ थ. “अन्यथा 

इति नास्ति। ५ थ. द. त्यप्यय । ॐ पुत्रहीनस्येति वषम्यफलमिति यावत् । 

5 8 
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निरयम् । यद्वा योषिद्राहामवे पुज दाप्य इत्युक्तम् , पु्ाभवे योदिद्राहो दाप्य 
इत्युच्यते, “° पुजहीनस्य रिक्गिथनः!' इति रिक्थशब्देन योषिदेवोच्यते,--““ सेव 
चस्य धनं स्मृतम्” इति स्मरणात् , ¢ यो यस्य हरते दारान् स॒ तस्य हरते 
घनम् |” इति च । 

हेतुः । पु्रहीनस्य रैकिथनः अन्येऽपि तु भवन्तीति दोषः । यावद्सावन्याय्यम- 
[क 

पि वैतृकं नाप्नुयात् तावतैव ऋणं दयात् इत्यभिप्रायः ॥ अधमर्णिकस्येतानि स्खलयन्तरात् 

सुबोधिनी 

रिक्षिथन इस्यसुमंशं प्रकारान्तरेण व्याच््े--यद्रा योषिद्राहाभावे इति । अयमथैः-- 

रिक्थग्राहाभावे योषिद्धाह ऋणं दाप्यः, तदभावे अनन्याभितद्रभ्यः पुत्र ऋणे दाप्य इत्ति 

“'पुत्रोऽनन्या्चितद्रव्यः'” इईस्यतेनोक्तम् । अधुना पुत्राभावे याषिद्म्ाह करणं दाप्य इत्युच्यते 
८८ पुत्रहीनस्य रिक्थिनः” इत्यनेनेति । अस्मिन् पक्षे रिक्थिन इति पञ्चमी । रिकिथनः सका 
ादणं दाप्यमिल्यथेः । नन्वत्र ^“ पुत्रहीनस्य रिक्थिनः?› इत्येव, न तु “° पुत्रह्मिनस्य योषि- 

द्वाहः ” इति । अतः पुत्राभावे योषिद्धाहो दाप्य इतीयं व्याख्या कथमित्यत आह 

-र्थराब्देन योषिदेवेति । स तस्य हरते धनमिति चेति-अन्र यो यस्य दारान् 

बारुभदट्री 

मानान्तराभावश्च अतस्तं चतुर्थाशमन्यथा व्याच््टे - यद्वेति | पुत्रः ताच्खः- उक्तमिति । 

त्रयाणाम् कमः पागुक्त एवेतिभावः । तत्र द्वितीयतृतीययोः वेपरीस्यमपील्याह-- 

पुत्राभावे इति । अत्रपक्षे तेषां बहुस्वासंभवात् तद्हूुवचनासंगतेः रि्थन इति पंचम्य- 

न्तम् । बिभक्तिलिङ्गविपरिणामेन ऋण दाप्य इत्यस्यायुषङ्गात्तस्य यो रक्थी तस्मारणं 

दाप्य्रमियथः। तदेतत् ध्वनयन् फङ्तिमाह--योषिद्राह इति । नय॒ रिक्थिन इत्यतः 

कथसुक्ताथंखाभः ? अत आह--रिक्थेति ; भक्ते इति शेषः । अतो न पू्ैविरोधः । 
अन्यथाऽनुपपत्तिस्तु न॒ उक्तं वक्ष्यमाणप्रकाराभ्यां व्यास्यानसम्भवादतोऽत्र साधकतरं 
भागुक्तनारदमेवादावाह-- सेव चेति । साधकान्तरमाह -य इति | अत्र यो यस्य 

दारान् हरते स तस्य धनमपि हरेदिति न विधिः-बोधकाभावात्; कि तु यतो दारा एव धन- 
मतो यद्ाराच् हरन् तद्रयपदेक्भागिव तद्धनहारीति ग्यपदेशभागपि भवतीव्य्थः। अस्य चो- 

[0 त 

१अ. दु. इत्यननो । २ तुर्यां । 
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ननु योधिद्राहाभवे पुत्रः ऋणं दाप्यः, पत्राभवि योधिद्राह इति प॑रस्परेरुद्धम् , 
---उभयसद्धावे न कश्चिदाप्य इति । नैष दोषः । अन्तिमलेरिणीम्राहिणः पथमपुनभू- 
न भात 0० 

सुबोधिनी 
हरते स तस्य धनमपि हरेदिति न विधिः; अपि तु यस्माद् दारा एव धनं तस्माद् दारान् 
हरंस्तद्धनहारीति भ्यपदेशभाग् भवतील्यथः । परस्परविरद्धमिति-अच्र हि दिविधो 

विरोधः | तथा हि--यो.षेद्वाहाभावे पुत्रेण क्रणं देयमिति वर्बोक्तः मः प्रतीयते 
“'्योविद्राहस्तथेव च। पुत्रोऽनन्याश्रितद्वम्यः'” इत्यनेन । “पुत्रहीनस्य रिक्षथनः'इत्यनेन तु 
पुत्राभावे यो षिद्भाहेण क्रणं देयमिति पूर्वोक्तविपरीतः कमः प्रतीयते । एवं च कमे परस्परं 
विरोध इत्येको विरोधः । यदा योषिद्धाहः पुत्रश्च द्वावपि स्तः, तदोभयसद्धावे परस्पराभावो- 

परुक्षितयोरेव ऋणदेयत्वानियमादुपलक्षकाभोव ईति न कस्याण्यणं देयमिति स्वा, 
‹५यदा तु न सङ्कल्याः स्युने च सम्बन्धिबान्धवाः । तदा दद्याद् द्विजेभ्यस्तु तेष्वसस्स्वभ्सु 

निक्षिपेत् ” इल्या्यवस्यणेदेयत्वम्रतिपाद्कवचन विरोध इत्यपरो विरोधः । एतह्यमपि सूचि- 
तम् परस्परं विरुद्धमित्यनेन, ^“ उभयसद्धावे `` इत्यनेन च । पूर्वोंक्तमाक्षेपं परिहरति-- 

चेष दाष इति] अनेके हि योषिद्भाहिणः । तत्र द्वे कोटी । अन्तिमस्वेरिणीम्राही, प्रथमपु- 

नभूम्राही, प्रकृष्टधनथुक्तस्लीहारीत्येका कोटः । निरपत्यनिधैनयोषिद्भाहीत्यन्या कोटिः । 
एवं स्थिते प्रथर्मकोरियोषिदराहाभावे युत्रः ऋणं दाप्य इत्यभिधीयते ““पुत्रोऽनन्याश्रितद्रभ्यः” 
इलनेनेत्याह-- अन्तिमस्वैरिर्णाम्रारिण इति । उत्राभावे द्वितीयकोव्बन्तभूतो योषि- 

बारुभद्री 

पयोगः प्रायश्चित्तादो बोध्यः पुत्रस्तादशः ग्राह इति-ऋ्ण दाण्य इलयस्यानुषङ्गःविरुद्धमिति- 

हितीय तृतीययोयैः कमः प्रागुक्तस्तद्धिपरीतक्म एवं व्याख्यायां प्रतीयत इति मिथः क्रमे विरूढ 

मित्यथैः । दोषान्तरमाह-उभयेति । इयोस्सतवे मिथः अभावोपरुक्षितयोरेव तयोः 

स्वल्पपदंत्वानेयमेनोपरक्षकामावे सति केनापि क्रणे न देयं सखादिल्यथः । इष्टापात्तिस्तु न ; 

यदा तु न सङुल्याः स्यु च संबधिबान्धवाः । तदा दद्याह्वजभ्यस्तु तेष्वसस्स्वप्सु निशक्षि- 

पेत् ॥* इति तस्यावस्यदेयतवभ्रतिपादकस्मृतिविरोधापत्तेरिति भावः । नैष इति-- जातवेक- 

वचनम्। प्रागुक्ताः प्रकृतोपयुक्ता अषि योषिद्धाहा अनेके यद्यपि ; तथाऽपि कोटिद्रथं तेषां कायम् 
अन्तिमस्वोरणीग्राही प्रथमपुनभूम्राही,सप्रधनखीग्रादी,चेदयका कोटिः | निधैननिरपत्यस्रीयरा- 
हीतीत्यन्या कोटिः । एवं सति व्यवस्थासम्भवान्न दोषः इत्याशयेनाद्यकोव्या्ययेनाद्यपक्षमाह 

-अन्तिमेति। पुत्र इत्यादि- एवं चेतत् कोव्यन्तभूतयोषिदवहामावे इुत्रो ऋणं दाप्य इति 

मा
णा
 

१ छ क ङ. परस्परविरोधः उभयस । ग. ज, परस्परं विरुदम् । २ थ. द्, एकः कर। ३त. 

८ सति * इति नास्ति । ४. भ. द्. मकोव्यन्तभूते या ! ५. त. ति अबे ता ¢ 
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प्राहिणः सप्रधनच्रीहाणिश्चाभवे पुत्रो दाप्यः; पुत्राभावे तु निधननिरपत्ययोषिद्राही 
दाप्य इति । एतदेवोक्तं नारदेन--““ घनघ्रीहारिपुत्राणाग्रणमाग्यो धनं हरेत् । 

पुत्रोऽसतोः ख्रीधनिनोः खीहारी धनिपुत्रयोः।। "” इति । धनचखीहारिपुत्राणां सेमवाये 

यो धन हरेत्स ऋणमाक् , पुत्रोऽसतोः ल्वीधनिनोः-- छरी च धनं च व््रीघने, ते 

विद्येते ययोस्तौ स्रीधनिनो, तयोः च्रीधनिनोरसतोः--ुत्र एव क्रणभाक् भवति । 

ज ता न ० 1 ~ 

सुबोधिनी 

द्राह ऋणं दाप्य इत्यभिधीयते पुञ्चहीनस्य रिक्षथन इत्यनेनेत्याह-““पुत्राभावे तु निधने इति। 

एतदुक्त भवति-न हि सामान्येन योषिद्धाहाभावे पुत्रो दाप्यः, पुत्राभावे योषिद्धाहो दाप्य 

इत्युच्यते येन विरोधः स्यात् । किन्तु योषिद्राहेषु कोटिदयाऽवरम्बनेनेर्वविधयोषिद्भाहाभावे 
पुत्रलदभावे पूर्वाक्तविलक्षणयोषिद्राहो दाप्य इस्यवान्तरभेदाङ्गाकरणेन न कऋमविरोधो 

नाप्यवदयस्रणस्य देयत्वग्रतिपादकवचन सन्दर्भेण सह विरोध. अवदयमन्यतमेन देयत्वादिति 

न कश्चिद् विरोध इति । ““पुन्रहीनस्य रिकेथनः”” इत्यस्य पूर्वक्तव्याख्यानान्तरेणायमथः 
सिद्धः, योषिद्राहाभावे पुत्रो दाप्य ऋणं, तदभावे योषिद्राहो दाप्य इति । अत्र नारद्वच- 

नं भ्रमाणयति-एतदेवोक्तमित्यादिना। “धनसखीहारि?” इत्येतन्नारदवचनं ब्याचष्ट--धनघ्री- 

हारपुत्राणां समवाय इति ।“पुत्रहीनस्य रिक्थिनः” इत्यस्य ग्याख्यान्तरं वक्तुसुपकमते 

बाटमद्री 

तस्याथे इति भावः द्वितीयकोव्याशयेन दद्वितीयपक्षमाह -पुत्राभवि विति | तथा च तदभा- 

वे एतद्योषेद्राहो ऋण दाप्य इति तदथः । तथा च यदि सामान्येन तदभावे स प्रदाप्य 

इत्युक्तं स्यात्तदा उक्तदोषः स्यात् ; तदेव न, किं तुक्तरीत्या अवान्तरभेदपुरस्कारेणति न कम- 
विरोधो नापि तद्रचनविरोधोऽवर्यदेयत्वस्थैवानेन प्रतिपादनादिति भावः । ननु विनि- 
गमकाभावः कुतो न अत आह--एतदेवोति | एतेन तद्भयवच्छेदः । एवं च तद्बुरोधेनैव- 
मेवोक्त, न व्वन्यथा तद्विरोधापत्तेरिति भावः । अभ्यहितत्वात् धनस्य पूवैनेपातः। श्रनखी- 
हारिणो च पुत्रश्चेति रन्द्र इत्याश्येन व्याच््े-- धनेति । शेषमाह- समेति | किड्थौविव- 

क्षया आह---ह्रते इति । कचिदपि हरेदित्येव पाठः खीधनिनोरेति अभ्र्हितत्वावि- 
वक्षयाल्पाचूरतन (?) खीशब्दस्य प्वेनिपातः। घन्यन्तन ददे दयोरेशेषे इष्टा्थांराभादाह- 
स्री चेति। सवै वाक्यमिति म्यायेन सानुषङ्गेणाऽऽह पु एवेति] एवमभऽपि। अत्रापि भ्रस्तं 
0 न ०० 

~ ---~-+ न -~~- > 
कि 

(4 | मिषं १ # ग द् ४ | 
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धनिपुत्रयोरसतोः सखीहार्थवणेभाक् | खीहायेभावे पुत्र कऋणमाक् , पुत्राभवे छख 
हारीति विरोधप्रतिभासपरिहारः पूववत् ॥ 

“पुत्रहीनस्य रिक्िथनः? इत्यस्यान्या व्याख्या । एत धनछ्रीहारिपुत्रा ऋणं कस्य 

दाप्या इति िवक्षायां उत्तमणस्य दाप्याः, तदभावे तप्पुत्रादेः, पुत्रायभवे कस्य दाप्या- 
इत्यपेक्षायामिदमुपतिष्ठते--““पुत्रहीनस्य रिकिथनः*› इति । पुत्रायन्वयहीनस्येत्तमणस्य 

रिषि 

यो सक्थ रकिथग्रहणयोग्यः सपिण्डादिस्तस्य रिक्थिनो दाप्याः } तथा च नारदेन 

सुबोधिनी 

पुत्रहीनस्य रिक्िथन इ्यस्यान्या भ्याख्येति । तदेव व्याख्यान्तरमभिधातुमाका्कुपूवै- 
कमथसिद्धं किञ्चिदाह-एते धनच््रीहारिपुत्रा इति । अयमथः -“भरिक्थम्राह ऋणं दाप्यः? 

इत्यादिना^'पुञ्रोऽनन्याभ्रितद्रव्यः°इतयन्तेनोक्ता धनसखीहारिपुत्रा करण दाप्या इत्युक्तम् कस्य 

त ऋण दाप्या इत्याका्कुमयां सत्यां प्रथमतो यस्मादणं गृहीतं तस्येत्तमणेस्य दाप्याः, 

तस्मिन्नसति तत्पुत्रस्य पौत्रस्य चेत्येष एव चथसिद्धोऽथे इत्यथेसिद्धमभिधायाधुना 'ुत्रही- 

नस्य रिक्थिनः” इलयसुमशमवतारयति-पुत्राद्यभाव इति । अस्मिन् पक्षे रिक्थिनः इति 

षष्टी । अमुमेवाथ विवृण्वन् व्याचषट--पुत्रायन्वयहीनस्येति | तस्य सपिण्डादिरूपस्य रिक्थि- 

बार्भट्री 

प्राग्वत् विरोधं भरागुक्तरीत्यैव परिहरति-- धीति | नन्विदमपि न्याख्यानमयुक्तम्-उक्तस्थ- 

तिभ्यां श्यो धनत्वरूाभेऽपि रिक्थत्वारामात् › तत्रैव व्ये तत्प्रयोगात् , रोकमरसिद्धितः 
शाखभ्रसिद्धेः प्राबल्यात्ःअत जाह --पुजहीनस्येति। ग्रतिन्तातन्याख्यानान्तरमेवाभिधातुमादा 

वाकाङ्क्षापूवेकमथोसेद्धं कैचिदाह -एत हति । रिक्थित्यादि दन्य इत्यन्तेनोक्ता 

इत्यथैः चरणं दाप्या इ्युक्तेराकाङक्नोदयादिति भावः। अत्र पक्षे रिक्िथन इत्यस्य षष्ठथन्तत्व- 

विवक्षया तदनुरोधेनाऽऽह-कस्येति। एवमभेऽपि। पुत्रेति] आदौ तस्ये वोपस्थितेः योग्यस्वाच्। 

आदिना पा्नारषहणम् । एवमथसिद्धसुक्तं तदाह -पुत्रा्यभापे इति | पुत्रपदञ्चुपक्चषणमिति 

सूचयन्नथमाह--पुत्रादयेतिं । अन्वयो वंशपरंपरा । नजु न सामानाधिकरण्यं बाधिताथकल्वा 

दत आह-- यो रक्थीति | तदसस्वेऽपि निवाहाथंमाह-- योग्य इति | तस्येति-ताद्शस्य 

सपिण्डानाम् एते रिक्थग्राहादयः पूर्वाक्तक्रमेण ऋणं दाप्या इव्यर्थः।वचनविपरिणामेनाऽऽह - 

दाप्या इति । अत्र सवत्र मानमाह-- तथा चेति । अग्रेऽन्वयः।तस्य तु यदेयं तत् सान्व- 
॥ सज 

१ ख. ह्व. पुत्रादेः तसुत्रा । २ भ. वाऽ, 
नोन 
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“५ ब्राह्मणस्य तु यदेयं सान्वयस्य यै चास्ति सः । निवेपेत्तत्सकुल्येषु तदभावेऽ- 

स्य बन्धुषु ||”? इूयभिहितम् । “यदा तु न सकुल्याः स्युनं च संबन्धिबान्धवाः। तदा 
9 मेक 

ददाद्विजभ्यस्तु तेष्वसत्छप्पु निक्षिपित् ॥'” ईति ॥ ५१ ॥ 
न~ ~~~ -----------~ 

सम्थग््याख्यातानीत्यवगन्तम्यम् ; यथाऽऽह कात्यायनः--“ यावन्न वेतृकं दरव्यं 

विच्यमानं लभत्सुतः । सुसण्द्धोऽपि दाप्यः स्यात्तावन्नेवाधमर्णिकः ॥*” इति ॥ ५१ ॥ 

सुबोधिनी 

नः ते रिक्थग्राहादयः पूर्वक्तक्रमेणणे दाप्या इयथः । ब्राह्मणस्य तु यदेयमिति-- यस्य 

ब्राह्मणस्य यद्णं देयं स चेद् ब्राह्यणो नास्ति, तदा तत्सकुल्येषु तदृणं निवपेत् । तदभावे अस्य 
ब्ाह्मणस्योत्तमणंस्य बन्धुषु निवेपेदिल्न्वयः । सङ्कल्याः सगोत्रस्वे सति सपिण्डाः । बन्ध 
वोऽखगो्रल्वे सति सपिण्डाः । पुत्राद्यन्वयाभावे रेक्थग्रहणयोम्यसपिण्डाद्यभावे चेते पूर्वो 

क्ताः कस्य छते कणं दाप्या इल्याकाङ्कुानिचृत्तये नारदवचनमेव दशेयति--तद्ा तु न सकु- 

ल्या: स्युरेति | एवञ्च नारदवचने भ्यवस्थापनीये “‹ एते धनद्चीहारिपुत्राः' इत्यादिना 

८ तदभावे तस्पुत्रादेः इल्यन्तेन योऽर्थोऽभिहितः? तत्र नारदीयं “ब्राह्यणस्य तु यंहेयम् *? 

इति श्छोकषूर्वाधै प्रमाणयति ब्राह्यणस्य तिति |“ पुजा्यभावे कस्य दाप्याः” इल्यादिना 

तस्य ररक्षिथनो दाप्या इव्यन्तन योऽर्थो दर्षितः तमर्थं नारद्वचनेनैव साधश्छोकेनान्व- 

यन्यतिरेकाभ्यां दढयति-““निवेपेत्तत्सकुल्येषु** इत्यादिना । तत्र निवैपेदिल्नेनान्वयः-- 

अन्वयाभावे तस्सकुस्यादिषु निवेपेदित्यन्वयसुखेनामिधानात् । “यदा तु न सङुल्याः स्युः” 

इति व्यतिरेकः, सङकुल्या भाव एव द्विजादौ निक्षिपेदिलयभिधानेन सस्सु सकूल्येषु 
दिजादाब्रणदान निषेधद्वारा पूवीक्ताथेस्य दाल्योत् ॥ ५१ ॥ 

बारुभद्री 

थस्येव्यथैः। स यस्य देयं स सान्वयो ब्राह्मणः। च्; चेदर्थे ; तदेति शेषः निवैपेत् सङुल्येषु तत् 

सङुस्येषु 1 तदणमिति शेषः । अस्य बाह्यणस्योत्तमणंस्य । एवं भ्ररापि नि्वपेदिलयस्यानुषङ्गोऽ- 

भे, खगोाः सपिण्डाः सङकल्णाः।असगोत्रसपिण्डाः बन्धवः। सम्बन्धी उक्त एव।अनेन पुत्राद्यन्व- 
याभावे च कस्य ते दाप्यास्तदिलयप्याकाह्कनशान्तिः कृता। अत्र एते धनेत्यादि तन् पुत्रादेरिव्य- 

न्तेनोक्तार्थेऽद्धइ्रोकः किंचिन्न्युनो मानं, पुञाद्यमाव इत्यादि दाप्या इत्यन्तेनोक्तार्भ इटोकद्रयं 
तावन्मात्रन्यूनं मानं स चाथस्तनान्वयभ्यतिरेकाभ्यां ददीतः। तत्र निवैपेदित्यनेनान्वयः-तद- 

१ ख. छ. चनात्ति चेत् । २.--१. ५५२. । ३.--4. ११३. । ४ तभवे (च) ते । 
५ प्रागुक्तं किं चिन्न्यूनाधेरखाकन्यूनं । 
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क अधुना पुरुषविरेषे कणम्रहणग्रतिषेधप्रसंगादन्यदपि निषेधति-- 

आ्ातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । 
£ 

प्रातिभाव्यग्रणं साक्ष्यमविभक्तेन तु स्यतम् ॥ ५२ ॥ 

ऋणस्य प्रतिनियांतनप्रकार उक्तः, को नु खल्वृणगृहीतेत्येतक्निरूपयितुमाह-- 

भ्रातृणामथ दुपत्योरित्यादि ॥ ५२ ॥ 
< 

सुबोधिनी 

अधुना पुरुषाषेरोष इति--“पुत्रहीनस्य रिक्थिन :” इतयस्यान्तिमभ्याख्यानेनायमथ- 
र्सद्ध । पुत्रा्न्वयहीनस्थोत्तमणेस्य यो रेक्थं गृह्णाति सपिण्डादिः तस्य रकिथनः त 
एते पूर्वोक्ता ऋणं दाप्या इति एतेन रिक्थ्येव्णं गृह्णीयान्नान्य इति नियमाद्विक्थग्रहणायो- 

५ ग्यस्य पुरूषविरेषस्य उणग्रहणमप्यथोक्निषिद्धं स्यात | एवन्त्वार्थकात् पुरुषविरेष कणञ्रहण 

बाख्मद्री 

न्वयाभावे तत्सङल्यादिषु निवेपेदित्यन्वयमुखेनाभिधानात् । यदा तु न सेति भ्यतिरेकः तथा 

च सङल्या्यभ वे एव द्विजादौ निश्षिपेदिल्युक्त्या सत्सु तेषु द्विजादावृणदाननिषेधध्वननद्वारा 
म्रागुक्ताथेरर्ढीकरणभमिति भावः ॥५१ ॥ 

सङ्गतिमाह -- अधुनेति । तयपादस्य चरमव्यास्यनेन रिक्थ्येव र्णं 

ग्रह्णीयात् नान्य इति नियमलाभेन रिक्थग्रहणायोग्यपुरुषविशेषस्य चतणग्रहणनि- 
षेधस्याप्यथांत् राभेनाऽऽ्धिर (?) ऋणग्रहणग्रतिषेधग्रसंगेन पुरुषविदोषे वक्ष्यमणेऽन्यदपि 

म्रातिभाव्यादिकमपि अवान्तरग्रकरणमभेदं वक्तुं प्रतिषेधतीदयथेः । अपिना ऋण- 
ग्रहणस्यापि समुच्चयः । अन्यथेतत् ्रकरणे एतदसंगतिः स्पषटेवेति भावः। इदं च ऋणरहण- 

प्रतिषेधभ्रखंगादिति क्वाचित्कासम्बन्धपाठाभिग्रायेण व्याख्यातम् । वस्तुतस्तु ऋणग्रहणं 

प्रतिषेधयन् प्रसंगादिति प्रचुरः पाटो युक्छशेति बोध्यम् । तदा अधुना अधमणौय 
पंचविधग्रहणधमोदिकथनानन्तरं वक्ष्यमाणे पुरुषविशेषे अधणम्रहणस्य प्रतिषेधं ऊन 
तव्मतिषरधतीलथः । अपिः प्राग्वत् तदासंगतिः स्पषटैवेति भावः अथेति-सवौदौ योज्यम् ; 

१ ङ. ऋणमरहणं प्रतिषेधयन्परसङ्गादन्यदपि प्रतिषेधयति 
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प्रतिमुवो भावः प्रातिभान्यम् | भ्रातृणां दम्पत्योः पितापुत्रयोङ्चाविभक्ते द्व्य 

द्न्यविभागादमाक्प्रातिमान्यमृणं साक्ष्यं च न स्मृतं मन्वादिभिः, अपि तु प्रतिषि 

द्रम्-साधारणघनतवात् ; प्रातिभाव्यसाष्षित्योः पक्षे द्रम्यावसानत्वात् , ऋणस्य 
श 

चावद्यप्रतिदेयत्वात् । एतच परस्परानुमतिन्यतिरेकेण । परस्परायुमत्या त्वाविभक्ता- 

आआत्रादीनामविभक्तानां परस्परद्णसाक्ष्यभ्रातिभाग्यानि न विद्न्ते। तेनेव च विभक्ता- 

` „_._,]-----------~---~_~-___~~__-~_~__~~_~~~___
_ ~ 

सुबोधिनी 

परतिषेधभ्रसङ्गादन्यदपि निषेधतीत्यथैः। अपि तु प्रतिषिद्धं साधारणधनलादिति- 

साधारणं सञुदितं धनं येषां ज्ान्नादीनां ते तारणग्विधाः, तेषां भावस्तत्वमिति समासः । 

द्म्पस्यो्विंभागात् प्राक् परस्परानुमततिभ्यतिरेकेण प्रतिमाग्यादिकं नास्तीति यदुक्तं 

बारुमद्री 

उच्यते इति शेषः । एतदथ एवाधुनेत्यादिनोक्तः। पदाथेमुक््वा वाक्याथेमाह--भातुणाभिति | 

चः पिता पुत्रयोः समुच्चायक इत्याद--पितापुत्रयोरिति। सव॑समुचायकद्यथेमाह-- चेति| 

ञअवीलस्य भावप्रत्ययान्तस्य न आात्रादिधमैपरस्वं स्य स्वत एव सिद्धत्वात् दव्यद्वारकवि- 

भागग्रहणि छ्धिष्टस्वमिति सूचयन् कमेघारयेणाऽऽह--द्रन्ये इति | सति सामीप्ये स्पषटत्वायेतदथ 

माह- द्रव्येति । ऋणं तद्ृहणं नेवेति अन्वयः । अत्र तु सूचितभ्य वछेदतात्पयाथेबोधक 
च, क क (0 

वाक्यान्तरमाह- अपि सिति। तरेवेत मावः | तत्र हेतुमाह -साधेति । कमेधारये 

हेतोवेग्यायिकरण्यापान्तेरतः साधारणं समुदित सवैस्वत्वाक्रान्तं धनं येषां ्राच्रादीनां तेषां 

भावस्तत्वं तस्म) दित्यभरः । नन्वेतावताऽपि कृतस्तदभावोच्वतं (?) आह- प्रातीति । करम 

तालपथौत् पूवनिपातः । पश्चे--अधमणेकृतदाना भावपक्षे । द्रव्येति व्यस्य तदानस्य अ- 

वसानं पयवसानं ययोस्तचवादिव्यथः । तत्र यद्यपि दानप्रतिभाव्ये निस्सान्दिग्चमिदं, तथाऽपि 

वक्ष्यमाणरीत्या दद्वौनध्रत्ययाभ्रतिभृवोरिव साक्षिणोऽपि तदस्तीति स्फुटीभविष्यति । साधार- 

गेन धनेन तु इदमेकेन कठैमशयक्यमिति तास्पयम् । अत एव विदोषमाह--एतचेति। अवि. 

ण = 

१ द. द्व्यव्ययाव ¢) २ अविभक्त इत्यत्र भविकम्रव्ययाश्रयणे इति यात्। २ तस्य-विभागस्य। 

ॐ साक्षित्वपिक्षया प्रातिमान्यत्वस्य अधिकाच्वेऽपि इति भावः । 
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नामपि प्रातिभाव्यादि भवत्येव । विभागाद्ध्वै तु परस्परायुमतिन्यतिरेकेणापि 
भवति | 

ननु दम्पत्योर्विमाग्प्राक्पातिभाग्यादिपरतिषेधो न युज्यते,--तयोविंभागा- 

भावेन विद्येषणानर्थक्यात् । विभागामावस्वापस्तम्बेन दाशैतः--“* जायापत्योनं 
विभागो विद्यते ” ईति । सत्यम् । श्रौतस्माताभ्निसाध्येषु कमसु तत्फलेषु 
विभागामवो न पुनः सवैकमंसु द्रव्येपु वा | तथा हि । “* जायापत्योने विद्यते ” 
इत्युक्त्वा किमिति न वियते इत्यपेक्षायां हेतुमुक्तवान्-“'पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमसु?! 

‹^तथा पुण्यफटेषु च › । इतिः । हि यस्मात्पाणिग्रहणादारम्य कमसु सहत्वे श्रूयते 

~~~ ता ० 

सुबोधिनी 

तदाक्षिपति-- ननु दम्पत्योरिति । तच्र हेव तयोवैभागामवेनेति । विभागा- 
भावादेव विभागात् प्रागित्यत्र विभागपदवेयथ्यौत् विक्ेषणानथक्यभित्यथः । अधौ- 

क्गीकारेण परिहरति-सलयमियादेना ] एवं श्रोतस्मातौभ्निसाध्येषु कमसु सहाधिकाराविधि- 

बाटमद्री 

भक्तानामपि चरात्रादीनां नन्वेवमविभक्ते इति विशेषणं व्यथमत आह--विभागादिति । 

अपिना चखा अपि समुच्चयः । एतद्विशेषबोधकमेव तदिति भावः । दुपत्यंशे यत् प्रागुक्त 

तद्वि्ञेषांशे आश्षिपति- नन्विति | निषेधः प्रागुक्तः, अत्र हेतमाह- तयोरिति । तयो- 

विभागस्येवाभविन तदंशे अविभक्ते इति वाक्याथैविशेषणानथक्यादिल्यथः। तथा च तयोः 

साभ्रकाछिकतन्निषेधे वाच्ये तथा निषेधोक्तिरयुक्तेयथः । ननु तत्रैव किं मानमत आह- 

विसि ] अद्ध॑ङ्गीकारेण परिहरति--सलयमिति । जपस्तम्बाथैमाह-- श्रोतेति । न पुनः 

न तु । विभणेलयस्यानुषङ्गः। नजु तथेवाथैः कुतो न १ अतो हेतुमाह-- तथा हीति | हि यत;। 

तथा उ्छादायेनेव तसुक्छवानिव्यथैः । पाणीलयादिन्याच््े-- यस्मादिति । इर्थोऽयं कचित् । 

हि यदिव्येव पाठः । पञ्चम्युपपत्तये आह- -आरभ्येति | सहस्वं--साहिलयं । श्रतिमाह-- 

_____`_------------------------------- 

१.० २. १४. १६. ! २, ध.० २. ९४ १७-२८. । २ ब. तस्याः ,* "परस्प 

नुमतेः । 

24 
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८'जायापती अभ्निमाद्धीयाताम” इति, तस्मादाधने सहाधिकारादाधानसिद्ध भ्रिसाध्य 

कर्मसु सहाधिकार । तथा “८ कर्म स्मार्तं विवाहाग्नौ " इयादैस्मरणाद्विवाहसिद्ा- 

साध्येषु कर्मसु सहाधिकार एव } अतश्चोभयविधाभेनिरपेश्षेषु कम॑सु प्रतष्ु जाया- 

पयोः प्रथगेवाधिकारः संपद्यते | तथा पुण्यानां फटेषु स्वगोदिषु जायापयो; सहत्वं 

श्रयते--“: दिवि उ्योतिरजरमारभेताम् "” इलयादि । येषु पुण्यकमंसु सहाधिकास्ेर्षा 

फरेष् सहत्वमिति बोद्धव्ये, न पुनः पृतोनां भव्रनुज्ञयाऽनुष्ठितानां फरेष्यपि । 

प 1 

सुबोधिनी 

बराद्थसिद्धमभथमाह--अतश्चेति । “पूते खातादिकमंणि”'इत्यमर। पुण्यफेषु चेत्यसुमंशं 

व्याच्े--तथा पुण्यानामिति । दिविञ्योतिरति, अस्याथैः- -दिवि चुखोकादावजरं का- 

रणभूतसकृतनाङ्ञपयैन्तमविनश्वरं ज्योतिः तेजः प्रधानं करेवरमारभेतामिति । निष्डष्ट- 

मर्थ ददौयति-येषु पुण्यकर्मलिति । यद्याधाने सहाधिकारविधिबलात् तत्साभ्याञ्चिनिष्पा- 

दयस्वगादिफरेषु सहत्वं विभागाभावश्च, तिं द्व्यस््राम्येऽपि सहत्वविधायकवचनबरात् 

हस्वसिदधङ्वष्यसाध्यपुत्रादिफर्ष्वपि दम्पत्योः सहध्वं;सहितयोरेव द्रव्यस्वाम्यात् दव्यस्यावि 

बारूभद्री 

जयेति। आकाङ्क्षाशञान्तये पूरयति-तस्मादिति सहेति । तच्छवणादिदयधः । कार इति- 

सिद्ध इति तयोस्तु विभागो नास्तीति शेषः । श्रोते उक्ता स्माते आह-तथोति । कर्मति- 

कमै कसैस्वपीत्यथेः । एवेन विभागन्यवच्छेव् इति तछ्ठाभः । एवञुभयत्र सदहाधि- 

कारविधिबलादथौष्िद्धमथमाह-अतर्चेति। पएतषु तटाकादिषु ˆ“ पृत्त खातादिकमंणि "" 

इत्यमरः । तथा पुण्येति व्यच तथेति] चाथोऽयम् । तत्रस्यतथेत्यस्य तु तदव दित्यथः । 

कर्मधारर्यनिरासायाद--पुण्यानामिति \ दिवि-- लोकादौ । अजरं कारणभूतसुकृत ना. 

क्पर्यन्तमविनश्वरं जरारहितं वा । ज्योतिः तेजःप्रधानं करेबरं आरभेता- 

मित्यशचः । नन्येवं सर्वत्र तत्वे स्वैकम॑सु तचवापच्या पूरतेष्वपि प्रागुक्तष्थगधिकारो 

न॒सिद्धयेदतो निष्डृषटाथमाह-येषिति । एनः तु । व्येषु वेव्यशं दठयितुमाद-- 

____--_-------------------------- 

१ क्ल. ऊ. धिकार एव । २ आ०. ९७. । ३ त, स्यापि । ४ त" स्वत्व । 
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ननु द्रव्यखाभितेऽपि सहत्वसुक्तं “ द्रव्यपरिग्रहेषु च “न हि मतृविप्रवासे 

नैमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्ति ” इति । सवयम् , द्रव्यशवामितवं पल्याः दसि- 

सुबोधिनी 

भाञ्यत्वमपि स्यात् । तथा च द्रव्ये ऽपि दम्पत्योर्विभागामावात्, यदुक्तं विभागात् प्राक् 

प्रातिभाग्यादिकं नास्तीति तत् व्यथविशेषणत्वादेव पू्वैवदसङ्गतमित्यभिप्रायेणाऽऽक्षिपति- 

ननु द्रव्यस्वामितेऽपि सहत्वसुक्तमिति । खहस्वोक्तिमिव दशयति द्रन्यपरिरहेषु चेति। 

अस्याऽऽपस्तम्बवचनस्यायमाक्षेपवाचमिभतोऽथः। पाणिञ्रहणाद्धि सहत्वभित्यनुवर्तैते। दैव्य- 

परिग्रहेष्वौ्जनेषु च सहस्वमेव दम्पत्योः ! एतदुपपादयति-- न हि भतुरिति। भकैविभ्रवासे 

सति भाया नैमित्तिकदाने न हि स्तेयं चोथेसुपदिन्तीति । एवं दव्यस्वाम्येऽपि सहत्ववि- 

धानात् श्रोतस्मार्तीभचिसाध्यकमीदिष्विव रभ्य विभागो नास्तील्थैः! दव्यस्वाम्यमात्रुपदि- 

काति एतद्वचनं । न तत्र सहस्वं येन विभागाभावः स्यादिलयधांङ्गीकारेण परिहरति -- सत्यं 

द्रव्यस्वामित्वमित्यादिना । ““ द्रव्यपरिग्रहेषु च इत्यादिवचनस्यायं सिद्धान्तसंमतोऽथः-- 

दरव्यार्जनेष्वपि सहस्वं दम्पल्योः । एतच्च सहत्वमोपचारिकं न मुख्यम् । तथा हि--यथाऽऽ- 

धानादिषु पतिपल््योरन्यतराभावे आधानादिस्वरूपासिद्धिः एवं द्रभ्याजने न, अपि तु पति- 

बाटंभद्ी 

ननु द्रव्येति] यथा तद्लादुक्तस्थरे सहत्वं विभागामावश्च ; तथा द्रव्यस्वाम्येऽपि सहत्व- 

विधायकवचनबलात् सहत्वसिद्धद्रन्यसाध्य पुत्रादिफरेष्वपि दम्पत्योः सहत्वापत्तिसहि 

तयोश्च द्व्यस्वाम्यात् द्भ्याविभाञ्यतापात्तिरपि । तथा च दरब्येऽपि दपल्योविंभागात् 

प्रागित्युक्तो दोष एवेति भावः । उक्तम् आपस्तम्बेन । तमेवाहू-- द्रव्येति । पणिग्रहणा- 

[ड सहत्वमित्यनुवतंते । तत आरभ्य द्रव्येषु परिग्रहेषु पुच्रादिजनेषु च सहत्वमेव 

दुम्पत्योरियथः । अन्न हेतुमाह-न हीति । भवैरविभ्रवासे विरेषेण मरवासे सति भायीयाः ने 

मित्तिकछदानविषये हि यतो न स्तेयं चोयैसुपदिशन्तीति । द्रन्यस्वाम्येऽपि सहत्वविधानात्तदवत्त- 

या च तन्मात्रविभागो नास्तीत्यथः । अद्धाङ्गिकारेण परिहरति- सत्यं द्रव्येति | स्वाभिषत्वं 

तन्माच्र तथा च तन्मात्रमनेनोकं, न तु तत्र सहत्वं येन विभागाभावः स्यादिति भावः । 

१. आपण ध० २. १४. १८--२०.। १. थ. द्. भिप्रितो । २ थ. द द्रव्य परिप्रहेषु 

जने (?) । ३ “अथाजेनेषु ` इति युक्त स्यात् । २ आपस्तम्बधमेँ € पके १२ ण्डिकायामेष 

सूत्रक्रमः--" जायापस्योम विभागो वियते १६॥ “पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं क्षु * ॥ ३७ ॥ ततथा 

ुण्यफलेषु द्रन्वपरिम्देषु च ॥ १८ ॥ “न दि भलुरविपरवासे नैमित्तिके दाने स्तेयगुपदिशचनत 

वृद्धाः? ॥ १७ ॥ इति । द्रव्यसाम्येऽपि । 
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तमनेन.न पुनर्विमागाभावः; यस्मात् “द्रन्यपरिग्रहषु च?! इत्युक्ता तत्र कारणमुक्तम् 

भतुर्विप्वासे नैमित्तिकेऽवश्यकर्तव्ये दानेऽतिथिभोजनाभिक्षापरदानादौ हि यस्मान स्तेय- 

मुपदिशन्ति मन्वादयस्तस्माद्राथोया अपि द्रव्यस्वामित्वमस्ति; अन्यथा स्तयं स्यादि 

~+ 

त न = 

[काक
ा [कानत 

~+ 

सुबोधिनी 

रञ्जविता पत्नी चार्जितं रक्षतीति योगक्चेमाबुभाभ्यां क्रियेते इ्युभयानुसधानसिदधस्वेन 

सहस्वमेव । एवं यच्नाऽऽधानादिषु सहत्वं तत्र स्वस्वमेव । एवं यच्राऽऽधानादिषु सहत्वं तच्च 

स्वत्वमस्तीति अन्रापि ्भ्यपरिघ्रहेषु सहत्वप्रतीतेः स्वत्वमस्तीति 1 तदेतद् गूढाभिसन्धि- 

राह-- यस्माद् द्रव्यपरप्हेषु चेत्युक्तेति । अयमभिप्रायः--न सहत्वं विधंत्ते, अपि तु 

लोकसिद्धमेव तत् स्यात् सदहितयोरेव स्वाम्यात् । अथेवं ब्रुवे विवाहात् प्रागजते दव्ये 

पुरुषस्यैव स्वच्वं, तत ऊध्वैमार्जिते तु पतिपल्न्योरिति । तदपि न, तथा सति पुत्रस्यापि 

स्वजन्मनः पराक् पित्राजिते द्रव्ये स्वत्वमेव न स्यात् इत्यकमतिप्रपञ्चेन । अन्यथा स्तेयं 

स्यादिति--अन्यथा स्वत्वाभावे ॥ ५२ ॥ 

बारभद्टी 

इदमेव विशदयति-यस्मादिव्यादि इतीप्यन्तेन । यस्मादिलयस्य उक्तमिव्यत्रान्वयः | द्रव्येति, 

__ अन्न मतेऽस्यायमथैः- -ढन्याजैनेष्वपि सहस्व दस्पस्योरिति हेतुस्वरससिद्धोऽयमेवार्थो न 

प्रागुक्तः! एतच्च सहत्वमोपचारिकं न खुख्यः। तथा हि--यथा आधानादिषु तयोरन्यतराभावे 

आधानादिस्वरूपासिदधिनै वं, उन्याजनेऽपि त॒ पतिराजेयति पत्नी चाजितं रक्षतीति योगक्षेमा 

बुभाभ्यां क्रियत इस्युभयानुलन्धान सिद्धत्वेन सहस्वामेव। एवं च यत्राऽऽधानादिषु सहत्वं तत्र 

स्वत्वमस्तीत्यन्रापि दव्यपरि्रहेषु सहव्वभ्रतीतेः स्वस्वमस्तीति तदेतत् ध्वनयन्नेवाऽऽह--उन्त 

तत्रेति । कचनं स्वरूपेणोक्तमिस्यथैत आह--भतुरिति । निव्यसंग्रहायाऽऽह-अवश्येति | 

तथा च एतदुपरक्चणमिति न न्यूनता व्ैथमस्य स्यागे इति भावः] यद्वा तत्रापि तत््वसत्वात् 

तस्य रक्षणंथमाह--अवस्येति | काकेभ्यो दधीस्यादाविवेति भावः । वचनस्थहेतो- 

भ्याख्या--यतस्मादिति } कचित् हि यस्मादिष्येव पाठः ¦ प्राग्वदाह- तस्मादिति } अन्यथा 

अपीति पारान्तरम् ; अन्यथा द्रव्यस्वामिष्वाभावे तदा च नेद सहस्वं वधत्ते ऽपितु रोकासि- 

१ ख, आयीयामपि । २ प्रथमं नित्यं प्रथमस्यागश्चेति । ३ लक्ष्यायेमाह् । 
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ति । तस्माद्भतुरिच्छया भायोया अपि द्रव्यविभागो भवयेव, न सखेच्छया ; यथा 
वक्ष्यति--“* यदि कुयात्समानंान्पल्यः कायः समांशिकाः 1 इति ' | ५२॥ 

अघुना प्रातिभाव्ये निरूपंयितुमाह- 

द्रोने प्रयये दाने भातिमाव्यं विधीयते । 

आदौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५३॥ 

प्रातिभाव्यं नाम विश्वासां पुरुषान्तरेण सह समयः तच विषयभेदालरिधा 

विभक्तस्य साक्ष्यादिभिः निण्यः दम्पतिवचनं चात्र विभागासभवादन्येषामपि रेक्थमा- 

जामविभक्तानां सक्ष्या्यभावप्रदहोनाद्य्थंम् ॥ ५२ ॥ 

क पुनर्विविधप्रातिभाव्यम् : - द्द्यने प्रत्यये दाने इत्यादि ॥ ५३ ॥ 

अपखषैणाराङ्कायां ददौनाथम् गृहीतं, ददतो दापयतो चा चिविच्य अविश्वासेऽपि 

विश्वासाथ, सिद्धां प्रतिदानेन च प्रातिभाव्यम् विधीयत इति विचिकिस्सानेचृच्यथैम् । 
वि) 

गा 

बारभट्धी 

द्वमेष-ततः व्ये तयोरेव स्वाम्यात्। न च विवाहात्प्रागार्जितद्रव्ये पुरुषस्येव स्वत्वं तत 

ऊध्वैमार्जते त पत्तिपल्योरिति वाच्यं; तथा संतति पुत्रस्यापि स्वजन्मतः प्राक् पित्राजीते भ्ये 
क (0, 

स्वत्वाभावापत्तेरिति भावः। अन्न नैमित्तिके इत्युक्त्याऽन्यत्र स्तेयमस्त्येवेति सूचितम्) एतदेव 

सत्साम्येऽपि वैषम्यं यत् पति्थेष्ट विनियुक्ते जायात्वेतावदेवेति। न च पत्युजांयानुमल्यपेश्षा- 

स्वतन्त्वात् यथा राजा राष्ट नद्भदसौ गृहे।अत एव तस्या एव स्तेयशंका न भवुः1एवं युत्रादा- 
वपीति बोध्यम् । सविशेषसुपसंहरति-तस्मादिति । एवेन तदभावभ्यवच्छेदः । भततुरि्यस्य 

कृत्यमाह - न स्वेच्छेति। अत्र मानमाह--ययेति । डयौदिव्यतस्तदिच्छाया एव प्रतीते- 

रिति भावः ॥ ५२॥ 

इदं तत्रैव स्फुटीभविष्यति--अघुनेति । तन्िषधकथनभ्रसंगादिति भावः । 

तथा च तदधान्तरभकरणमिदमिति तात्ययंनिरूपणं च ङक्षणविरषामभ्यां भवति तत्रादौ 

मूरानुक्तं रुक्षणमाह- प्रातीति, उन्तमर्णाधमणौन्येनेव्यथः। अथोत्तयोरिति भावः । समयः 

संकेतः। स चाथीन्ततछरृेत एवेति नातिप्रसंगं इति बोध्यम्} अथ मूलोक्तभदानाह-तचेति।विष- 

नाम
ा 

००००५०५ 

१ व्य०. ११५. } २ तत्स्वाभ्ये इति च पाठः । 

5 
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भिद्यते;ः--यथा दने 'दशनापेक्चायाम् एनं दरायिष्यामिः इति; प्रत्ये विश्वासे भमैम प्र 
प्ययेनास्य धनं प्रयच्छ, नायं त्वां बज्चयिष्यते, यतोऽमुकस्य पुत्रोऽयम् , उवेराप्रायभूरस्य 

ग्रामवरोऽस्ति, इति ; दाने 'ययय न ददाति तदानीमहमेव दास्यामि! इति। “प्रातिभाव्यं 
विधीयते इति प्रत्येकं संबन्धः| आयौ तु दर्शानप्रत्ययप्रातिमुवौ वितथे अन्यथाभावे 
अदरेने विश्वासव्यभिचारे च दाप्यौ राज्ञा प्रस्तुतं धनसुत्तमर्णस्य, इतरस्य दानप्रति- 

~ ० 

अगहीते ददतो दपयतो वा विचिकित्सा माभूत् । तत्र दश्नप्रत्यय्रतिभुवौ वितभे विसं- 

वादिते का. .दाप्यो स्वयं; न तु तद्पुत्राः। इतरस्य तु दानग्रतिशुवः पुत्रा अपील्यभिभ्रायः । 
अपिशञब्दोऽन्येषामपि रेक्थभाजां प्रष्स्यथैः। ननु च दद्यीनप्रतिभूरपि प्र्ययाथ एव | 
नेवं प्रलयाथित॑स्यापि निमित्तान्तरात् भवव्येवादशनम् । यद्वा मृतेका...णि दातृस्वार्ं दक्षी- 

भाति म्भा ०७०० 

सुबोधिनी 

उवेराप्रायमूरिति ,-“उवेरा सवेसस्याढथा”"इत्यमरः। “इतरस्य सुता अपिः? इत्यत्रापि 

बाटभद्री 

योति--अनेन त्रिषु विषयस्तमी इति सूचितम् । ममेति--अस्मदिति वा पाठान्तरम् । 

सस्येति प्राग्वत्) एवमभरेऽपि।““उवेरासवंसस्याल्या› इत्यमरः+उवेराया; प्रायो बाहुल्यं अस्यां 

तादी भूरस्येलयथेः। तस्या दुरभव्वात् स्वस निश्चयाच। प्रायेति-- तस्छरतमप्युस्कषमाह । 

वर इति--श्रष्ठमाम इत्यथैः । ददातीति वतेमानसामीप्ये इति रूट् , दास्यतीत्यथैः । 

सञुदायसंबन्धोत्तरसबन्धयोः निरासायाह -- प्रति इति । उत्तराधाथेमाह--आ- 

दयौ विति | तात्पयौथेमाह--अन्यथेति। कमेण तस्याथेद्रयमाह-- अदरनेति । शेष 

माह--राज्ञेति । इत्येवेति तत्पदमत्रानुवत्तैत एवेस्यथेः । तदथं तदसंभवादाह- रास्येनेति 

दौजैन्येन धनाभावेन वाऽधमरणे उत्तमणाय धनम् अभ्रयछति सति दानप्रतिभूर्दाप्य इव्यथैः। 

१ क. च. अस्मस्रत्य ° ग्. चल. घ. छ.ज मसत्ययेन । २ ज. सव्यान्यामयमभूरन्य म्ामवरो- 

स्ति । ३ मृरे-दशेने- प्रत्यये--दाने--इत्यत्र । ३ फ़, ब. सप्तम्यः । 
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युवः चुता अपि दाप्याः ; वितथ इत्येव, श्येन निधनववेन वाऽधमर्णेऽप्रतिकु- 

वेति । ““इतरस्य सुता जपि"इति वदता पवयो; सुता न दाप्या इत्यक्तम्; सुता इति 
वदता न पौत्रा दाप्या इति दरदतम् ॥ ५३ ॥ 

एतदेव स्प्टीकतुमाह-- 

द्शैनप्रतिमूर्यत्र मृतः प्रात्यायेकोऽपि वा | 
न तद्यत्रा ऋणं ददुदंयुदोनाय यः स्थितः ॥५४॥ 

यदा दर्शनप्रतिमूः प्रात्याधेको वा प्रतिभूर्दिवंगतः तदा तयोः पुत्राः प्राति- 
(ता ना. ८१८०११०७०११५१५ 

नग्रातिमान्यवचनं द्रष्टव्यम् । तथा च ब्रहस्पतिः-““ उपस्थाप्यविपत्तो उपस्थाप्यस्य पुनः 

प्रतिभूर्दाण्यः' इति । एतच्चाथापणेनोपचिश्वास्य यत्र ददोनप्रातिमान्यं क्रियते तद्विषयमेव । 

तथा च नारदः-“चरणिष्वप्रतिङ्वतसु प्रयये वा विवादिते । प्रतिभूस्तदणं दद्यात् अनुपस्थाप- 

येत्तथा ॥ इति! । यदोपस्थानं संभवतीति दोषः । शतस्य चोपस्थानासंभवाञ्जी वद्धिकार 

इति नारदािभ्रायः ॥ ५२ ॥ 

विकल्पग्रसङ्गे विषयन्यवस्थोक्तेव । पृवश्छोकाथमेव स्ष्टयति--दरोनपरति 

भूयत्रेत्यादि॥ ५४। 

सुबोधिनी 

वितथपदमनुवत॑त इल्याह-- वितथ इत्येवेति । वैतथ्यमेव ददेयति- राठयेनेति । 

दौजैन्येन धनाभावेन वाऽधमर्णो यदोत्तमणस्य धनं न ददाति, तदा दानग्रतिभूरदाण्य 

इत्यथः ॥ ५३ ॥ 

बाटभद्री 

सूचितं विशेषद्वयमाह-इतरोति न पौत्र इति| अन्रापि एतत् समुचायक इति भावः ॥ ५३ ॥ 

पौनरक्तयं निराच्-एतदिति। इतरस्येष्यादिनोक्तमेवेत्यथः।यत्रेति व्याचटे-यदेति) जि सं 

यचयमाह-परतीति | खत इत्यस्य व्याख्या-दिवंगत इति) दिष्टं गत इति पाडान्तरम्। तत्र काटगत 

दत्यथैः। “कारो दष्टोप्यनेहापि› इत्यमरः} तथा चेदं न भोगते इति बोध्यम्। तत् पुत्रा इलत्र 

द्विवचनान्तेन समास इवयाह--तयोरिति। ञ्ैयोरधमर्णव्वेन प्राक्षस्यानिषेधामाह-- प्राती- 

ततान णन् न 
१,--१.११९.1 २ फ. ससुच्वेयमाह । २ व. आधमरणयेन । 
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माव्यायातं पैवृकमृणं न ददु] यस्तु दानाय स्थितः प्रतिमूर्दिवंगतः तस्य पुत्रा ददन 

पौत्राः। ते च मूलमेव दद्यने बद्धिम्,--'* ऋणं पैतामहं पौत्रः प्रातिभान्यागतं सुतः। 
समं ददात्तत्सुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः]? इति व्यासवचनात्। प्रातिमाव्यन्यातेरिक्तं 

पैतामहमृणं पौत्रः समं यावहृहीतं तावदेव दयान इद्धिम् । तथा सुतोऽपि प्राति- 
भाव्यागतं पिव्यमृणं सममेव दयात्. । तयोः पौत्रपुत्रयोः सुतौ प्रपौ- 
त्रपौत्रावम्ातिमाव्यायातं प्रातिमाव्यायातं च ऋणं यथाक्रममगृहीतधनो न 

सुबोधिनी 

दानग्रतिञुवः पुत्रा भूरुमेव दद्यारेयाह-ते च मूल्यमेवेति । मूरूमेव मूल्यम् । 

व्यासवचनं व्याचषे--प्रातिभाव्यन्यतिरिक्तिमियादिना । अत्र प्रातिभाव्यभ्यतिरिक्तमित्येत- 

त्पदमथसिद्धम्। “्रातिमाव्यागतं सुतः” इल्यसुमंशं व्याच््े-तथा सुतोऽपीति । ““तत्सुतो 

तु न दाप्यौ '” इत्युमंशं भ्याल्यास्यन् तस्ुताविति पदं निवैक्ति- तयोः पैत्रपुत्रयोः 

सुतावियनेन । तौ काविल्याकाङ्कक्षायां विवृण्वन्नाह- प्रपौत्रपौत्राविव्यनेन । अधुना तत् सुतौ 

न दाप्यावित्यस्य वाक्यस्याथेमाह--अप्रातिभाव्यायातमिति । पोत्रसुतः प्रपौच्रोऽप्रातिमाव्या- 

बार्भट्री 

ति । तेन प्राश्षमिलयथेः । अनुषगेण तयपादं भ्याच्-यास्विते । अन्नैकवचनान्ते- 

न समास इत्याह-- तस्येति | पुत्राः ते एव। अत एवाऽऽह-- न पौत्रा इति | विशेषं मनक्तः 

माह- ते चेति | दानम्रतिश्ुवः पुन्नान्रेदयथः । व्यासवचनं करमेण वाक्यत्रयेणोभयपरत्वेन 

द्िषटत्वाव् भ्याच््े- प्रतीति । इदं चिशेषणमथेसिद्धाथंक थनपरं, तत्र तेषामनधिकारात् 

सममिस्युभयशेष इस्याह-समामिति । शेषमाह -दद्युरीते | पौत्रा इत्युक्तेरिति भावः। 

कचित् मूके भ्याख्याने च एकवचनान्तपाड एव पौत्र इति । तदा समं द्यादित्युभयकेष 

इति न कोऽपि दोषः। अपिः समदानांशे पौत्र पुत्राससुच्चायकः। एवेन बद्धिग्यवचछेद:। तस्सुता- 

वियच्चापि द्विवचनान्तेन समास इत्याइ--तयोरेति । तयोः स्वरूपे आह प्रपौत्रेति | 
मिति =, ८ । 

उ्तवाक्याथमाह-- प्रातीति | सञयुच्चय वारणम्याऽऽह-- यथाक्रम ] पोच्रसुतः प्रपोत्रः 

अग्रतिभान्यामतं तन्न दध्यादिसयथैः सूचितम् । विशेषमाह--अगृहीतेति। भ्यासवाक्यस्या- 

कतक 

१ ख. तथा ततयुतो । २ ग. अगृहीतविततौ । ३ ‹ तत्छुतोऽपि ° इति तु मितषरायां ख. 

संक्ञितायां पाठः, 
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दाप्याविति । यदपि स्मरणम्--““ खादको वित्तदीनः स्यालटु्मको वित्तवान्यदि । 

मूं तस्य भवेदेयं न बृद्धि दातुमहैति ॥ इति तदपि,-ग्मकः प्रतिभूः, खादकोऽ- 
धम्णैः--र्नको यदि वित्तवान्मृतस्तदा तस्य पुत्रेण मूमेव दातव्ये न इद्धिरिति 

व्यास्येयम् । यत्र दरीनप्रतिभूः प्रत्ययप्रतिभूवा बन्धकं पयं गृहीत्वा प्रतिभूजातः, 

सुबोधिनी 

यातम् , पुत्रस॒तः पौत्रः प्रातिभाव्यायातं चणेमगृददीतरिक्थौ द्वावपि न दच्याताभित्यथेः। 

“अरणं पैतामहम्” इत्यनेन व्यासवचनेन सह विरोधमाशङ्कते वचनान्तरस्य-यद् पि स्मरणं 

खादको वित्तहीन इति । व्यासवचनेन दानग्रतिभूमुत्रस्य मूरदानं प्रातम् ; अत्र तु 

ञ्मकस्य प्रतिभुव एव मूरदानमिति विरोधः । विरोधं परिहरति- तदपीति । तदपि 

व्याख्येयमिव्युत्तरेणान्वयः । दानप्रतिभुवः पुञ्ञा क्ण दाप्या इस्यभिधानात् ददयनम्रस्वयभ्र- 

तिभुवेः सुता न दाप्या इत्युक्तम् । तत्र कचिद्पवादमाह-- यत्र दशेनप्रतिभूरित्यादिना | 

बाङ्भट्री 

न्यविरोधं परिहरति-यदपीति । व्यासवाक्ये दानप्रतिभूपुच्रस्य मूरूदानमुक्तमनेन तु 

लद्मकस्य प्रतिभुव एव मृरुदानमुक्तमिति विरोधः तं परिहरति-- तदपीति । व्याख्येय 

मिव्यत्रास्वयः। अग्रसिद्धस्वात्पदाथैमाह--ठग्रक इति ¡ अथ वाक्याथमाह--ग्रक इति । 

तदा तदैव पादक्ेषद्वयमाह -मृत इति पुत्रेणेति । अनेन बृद्धिमिन्न तस्येस्यस्यानुषङ्गः । 
ह क [क क (५ प् (1 [| ५ ५, हैस्यादिना 

पुत्र इति शेष इति सूचितं--मूल्यमिति। मूलेन समं मूल्यं “नौ वयो धमं” ईत्यादिना यत्, 

न देयेयथैः--कुचित् उभयत्र मूरूभिलेव पाठः! तयोः सुता न दाप्या इत्युक्तस्यापवादं कचि- 

त्कविशेषमाह-- यत्रेति । अन्यन्न ष्विस्यथः । कुचित्तथापाठ एव एवेनादानग्यवछेदः । अत्र 

तस्मदेवेव्यनेन बन्धकस्य कारत्रेन ऋणापयांसस्वेऽपि यावत्बन्धक तावदेव देयं, न त 

तोऽधिकं यावदणं तावत् स्वयर्भपीति । तस्मात् तत एव धनात् बन्धकात् । न्यूनतया 

मरतिन्नाताथासेद्धेराह-दरोनेति। युक्तेस्तुट्यत्वादिति भावः, प्रत्येति-तस्यापीत्यथैः । अभि 

~~ ~ ~ +~ भा नन 

१क. ध. पृतःपुत्रेण | २ द्. इदु पदं नास्ति । ३ अ० ४.४.९१. | स्वी. 

यमपीति सूचितम् 
99 
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तत्र तत्पुत्रा अपि तस्मदेव बन्धकात् प्रातिमाव्यायातमुणं दद्युरेव ; यथाऽऽह कात्या- 

यनः--“ गृहीत्वा बन्धकं यत्र दरोनेऽस्य स्थितो भवेत् । षिना पित्रा धनात्तस्मा- 
दाप्यः स्यात्तदणं सुतः।।'› इति । दशेनग्रहणं प्रत्ययस्योपलक्षणम् । “पप्रिना पित्रा” 

-- पितरि प्रेते द्रदेरां गते वा॥ ५४ ॥ 

यास्मिन्ननेकप्रतिभूसंमवस्तत्र कथं दातन्यापित्यत आद -- 

बहवः स्थुयदि स्वारोदैदयुः प्रतिभुवो धनम्। 
एकच्छायध्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५ ॥ 

यद्येकस्मि = ३ = (9. अः. तः ५ ८. भञ ० 
नप्रयोगे द्व, बहवो वा, प्रतिभ॒व॑स्तद्णं संविभज्य स्वांरेन दद्युः | 

शछछोकान्तरारसम्भसामथ्यौन्सरतवचनाच्च जीवतः पुञ्ोः शक्तितोऽन्वेषणं कायै मिलभि- 
प्रायः । एकस्यैव तु यदा कार्थिणः बहवः स्युर्यदि स्वादयः प्रतिखुवो धनम् ॥ 

कच्छा = 
एकच्छायास्थितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५ ॥ 
बहवः प्रतिभुवो यदि स्युः अंशतो धनं दद्युः । एकच्छायास्थितेष्वेषु धनिकस्येच्छया 

क (५ 

सुबोधिनी 

अन्न तस्मादेव बन्धकादणे दाप्या इत्यभिधानात् तस्य॒ बन्धकंस्यणोपयौप्प्वेऽपि यावत् 

बन्धकमरहं ति, तावदेव देयं न ततोऽधिकभेति गम्यते ॥ ५४ ॥ 

बारंभद्री 
मरेतमथ प्रक्रान्तमाह-पितरीति | अनेन पूर्व खत इत्युपलक्षणमिति सू,चतमिति केचित् अत्रैव 

तथोक्तिस्वारस्यात्तथत्यपरे ॥ ५४ ॥ 
अनेकेति -- तेच सजातीया विजतीया वेति माव इयाह । सत्र 

उत्तराद्भौनुरोधेन विजातीयस्थरे आह-- यदयेकस्मिनिति | बहुत्वमनेकस्वोपलक्षण- 

मित्याह -- द्वाविति सखरोनति । स्वस्वांश्ेनेयथेः । कुचित्तथव पाटः; अत एव 

स्वांशेति बहुवचनोपपत्तिः । सजातीयस्थरे उक्तम् एकछायाश्चितेप्विति तस्प्रतीकं 

१ ख. भुवः स्युस्त ० । २ थ. तस्य क्रणायाप । स्यणीयाप । ३ तत्राद॑ः । 
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एकच्छाया्रितेषु प्रतिभूषु॒एकस्याघमणेस्य छाया सादस्यं तामाश्रिताः एकच्छाया- 

श्रिताः | अधमर्णो यथा कृत्छद्रन्यदानाय स्थितः तथा दानप्रतिभुवोऽपि प्रत्येकं 
कृत्खदानाय स्थिताः । एवं दशने प्रत्यये च ॥ तेष्वकच्छायाऽऽप्रितेषु प्रतिमूषु सत्पु 
धनिकस्योत्तमणस्य यथारुचि यथाकामम् । अतश्च धनिको वित्तायपेक्षया स्वाथ यं 
प्रथयते सएव त्स्नं दयान्नांदातः ॥ एंकच्छायध्रितेषु यदि कश्िदेरान्तरं 
गतस्तत्युत्ररच संनिहितस्तदा धनिकेच्छया स सवै दाप्यः । मृते तु कस्मिर्चित्तत्सुतः 
स्वपित्रंशमव्द्धिकं दाप्यः; यथाऽऽह कीत्यायनः--** एकच्छयाप्रविष्टानां दाप्यो 

यस्तञ दस्यते । प्रोषिते तत्सुतः सवै "पिजंशं तु मृते समम् ॥' इति ॥ ५५ ॥ 

व्यस्तसमस्तत्वेन कृत्स्नं धनं दापयेत् । एकच्छायकाः समानय्ाहकस्वेन प्रतिभुवः न दब्यो- 

पभोक्तारः। एतदेव चेष्विति स्वनाम्ना स्पष्टीकृतम्, दन्यायुपभोक्तुत्वाच ॥ 

सुबोधिनी 

अतश्च धनिको वित्तादपेक्षयेति--आदिशब्दात् सत्यवाक्ताभिजात्याद्यः । 

मृते तु कस्मिश्विदिति -एकच्छायाश्रितेषु मध्ये कस्मिश्चित् प्रतिञुवीत्यथैः। एकच्छाया- 

पविष्टानामिति } एकच्छायाप्रविष्टानां मध्ये यस्तत्र दयते, स धनिकेच्छया दाष्यः। ईच्छा 

बाट्भद्री 

धृर्वा पदा्थैकथनपूवैकं भ्याच्ट- एकेति | सदस्यं विखदयति- अधमण इति } एव- 

मिति--स यथा दद्रीनाय विश्वासाय च स्थितः एव तेऽपीत्यथैः । एष्वित्यस्य व्यस्या-- 

प्रतीति काममिति दद्यादिति शेषः । रचिबीजं कथयन् तात्पयाथमाह -- अतश्चेति | 

आदिना सत्यवाक्सवाभिजात्यादि ! स्वाथ स्वधनम्। विरेषमाह-एकोति। तेषां मध्ये इलयथः। सः 

-सोऽपि। सव सब्रद्धिकम् मृते तु कस्मिश्विदिति-तेषां मध्ये कस्मिश्चित् मरतिथुवि ते इत्यथेः। 

वैरक्षण्यसूचकत्तुः अङामिति-अवशिष्ट त्वथौदवशिष्टानां मध्य यथारुचि दाप्यम् इति भावः, 

एकेति ~ तेषां मध्ये स दाप्यः यस्तत्र दइ्यते-यो धनिकेच्छाविषयस्वेन ज्ञायते । जातवेक- 

वचनम् । तेषां मध्ये करिमश्चित् देशान्तरं गते सति तत्सुतः तदिच्छया सव दाप्यः। तेषां मध्ये 

कस्मिश्चिन्मरते तु तस्सुतः स्वपिन्यमंशमेव दाप्यो न सवम् तत्रापि समं जड्द्धिकमेवेस्यथंः 

पिन्नशमिति पाडः । पिञयदामिति पठे शकन्ध्वादिस्वं बोध्यम् ॥ ५५ ॥ 

जा मनक 

१६. स कृतं । २ ख. तेष्वेक २क. नारदः । ४ ग . पित्यमंरम्मृते। ५ थ. द्. युवित । 

& त. यद्यप्येक ! थ यदेक । 
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प्रातिभाव्ये ऋणदानविधियुक्ता प्रतिभूदत्तस्य प्रतिक्रियाविधिमाह-- 

प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाडं धनिनां धनम् । 

दिरुणं प्रतिदातन्यमृणिकेस्तस्य तद्धवेत् ॥ ५६ ॥ 

दव्यं प्रतिभूस्तत्पत्रो वा धनिकेनोपपीडितः प्रका सवेजनसमक्षं राज्ञा 

5 धनिनं दापितो न पन्ैगुण्यखोभेन स्वयमुपेत्य दत्तम् ; यथाऽऽह नारदःय चाथ 

प्रतिभर्दयाद्भनिकेनोपपीडितः । ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदापयेत् ॥* ईति । 

ऋणिकैः जधमीस्तस्य प्रतिमुवस्तदव्यं द्विगुणे प्रतिदातव्यं स्यात् । तच्च काकवि- 

जञेषमनपेक््य सद्य एव द्विगुणं दातन्यम्-वचनारम्भसामध्यात् ॥ एतच्च 1हरण्य- 

क म म न 

प्रतिभूदापितो यद्वित्यादि ॥ ५६ 

सुबोधिनी 

याभ्रितेष्वेव यस्मिन् करिमश्चित् भोषिते देदान्तरगते तत्सुतोऽपि धनिकेच्छया सवे दाप्यः 

तेष्वेवेकच्छायाश्रितेषु करिंमश्चिन्मते तस्सुतः स्वपिदयमशमेव दाप्या न सवामत्यस्याथः॥ + +॥ 

एतच दिरण्यविषयामिति- न वसख्धान्यादिविषयामेस्यथः। कारूवेद्ेषमनपेक्ष्य 

बाटमद्री 

स्येतिभावः।य्िति पारे सुचयन्नाह-यदिति। धनमिलयस्य व्याख्या-- द्रव्यमिति]ऋणमिति 

पाठान्तरम्) प्रतिभूय्रहणसुक्तरीत्योपरक्षणमिस्याह- तत्पुत्र इति। विकशषमाद-- घनिकेनेति। 

धनिनामिति प्राण्वत्। विशषोक्तिन्यवछेयमाद-न पनरोति, न त इत्यथैः विकेषमानमाह-- 

यथा ऽऽदेति। ऋणिकं मस्वर्थींय इन् । राजति शषः। उत्तरा्ीथमाह-ऋणिकैरिति। भवेदित्यस्य 

व्याव्या-- स्याटिति | विशेषमाद-- तचेति) त्च द्विगुणमित्यन्वयः। सद्य एवेति कारेत्यस्य 

भ्याख्या | वचनेनेति -्रतिभूरिति वचनल्यथः । अन्यचतदानयक्य स्पष्टमेव, तथा तस्य 

परारिवोक्तत्वादिति भावः । अनुपद वचनादौ विशेषस्य वक्षयमाणस्वादाह-- एतच्चेति । 

न वद्धधान्यादिविषयकमित्यथेः । वचनस्यान्यविषयतया तच्चत्याद्युक्तविशेषमाक्षिपति 

व 
नि 

१क. यस्तु । २ ख. धनिनो । ३ छ. प्रतिपादयेत् । २२.--4. १२१.। ४ क. 

ह्व. एतश । 
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विषयम् । ननु इदं वचनं द्रैगुण्यमायं प्रतिपादयति }। तच्च पर्वा 

्कारकलरक्रमाबाघेनाप्युपपदयत ; यथा जातिष्टिविधानं खुचित्वाबाधेन । 

सुबोधिनी 

सद्य एव द्विगुणं दातव्यामति यदुक्तं तदाक्षिपति- नन्विदं वचनमिति । ““द्वियुण प्रतिदा 

तव्यम् इति द्वेगुण्यमाच्रं प्रतिपाद्यते । तच्च द्वेगुण्यं पूर्वोक्ते मासादिरूपे काले यत्करा 
वृद्धिः; तस्य यः क्रमः तमबाधिव्वैवोपपद्यत इत्यथैः । एतदुक्तं भवति -- 
स्वद्तन्रद्धगनुसारेण यदा कालान्तरे दवैथुण्यं भ्रासोत्ति धनं, तदैव दत्तद्रव्याय प्रतिभुवे 
द्विगुणं दरव्यं दातव्यमधमर्णेन । अथवा यावती ब्रद्धिस्तत्सहितं मुरुधनं देयं न द्वियुणं 

दव्यभिति सदे द्ैगुण्यदानमयुक्तमिति । पूर्वोक्तकारुकलक्रमावाधेनापि द्वेगुण्यसुपपद्यत 

इ््युक्तमू ¦! तत्राबाधेनाप्युपपत्तै दृष्टान्तमाह -यथा जातेष्टिविधानमिति । चुथतृतीयपा 

वारभद्री 

-नन्विदमिति, उक्तवचनमित्यथेः । मात्रपदेनोक्तविशेषम्यवच्छेद्ः । पूवेक्तिति | 

पूवौक्ता कारे म सादौ करबृद्धिस्तस्ययः क्रमस्तदबाधेनापीयथैः स्वज्ृतच्रद्धयनुसारेण यदा 

कारान्तरे दवैगुण्यमेति धनं तदेव दत्तदरव्याय प्रतिमे द्विगुणे द्ातव्यमधमर्णेनेति दैगुण्य- 

मान्नम्रतिपादकेनानेन वचनेन बोध्यते । अन्यदा तु यावती च्ुद्धिस्तत्सहितं मूरखधन देय 
(क. अ न द्विगुणमिति सद्यो दिगुणदानमयुक्तमिति भावः । अबाधेनोपपत्तौ दष्टान्तमाह-यथयेति। 

चतुर्थे तृतीयपादे वथमाधिकरणं फरसंयोगस्त्वचोदितेन स्याच् संयोगस्याश्ञेषभूतत्वादिति 

०“ वेर्वानरं द्वादश्कपारुं निवेपेत् पुत्रे क्षत्ते"” इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः पुच्रजन्मानन्तर 

मेवेयमिष्टिः कायौ न जातकर्मानन्तरमेवेति, दत्रजन्मनो नियोञ्य विशेषणत्वेन निमित्ता 
नन्तरमेव कार्येति जातकमेणः प्रागेवेति पूवैपक्षः। सिद्धान्तस्तु न केवर जन्म विदषणं नि- 

योञयस्य, अपि तु पुन्नगतपूतस्वादिकमपि । एवं च पुत्रजन्मपूतस्वरूपनिमित्तयोः सेवकिति 
योरेव निरीञ्यविश्ेषणत्वम्। पुत्नगत पूतत्वादिकं च पुत्रे जीवत्यभिरुषितं पितुः। न॑ तद्वेपरीस्ये 

१ थ. द्. ण्यमेति। २ थ. द्. अन्यथा या । ३ जातेष्टिन्याये इदं अधिकरणं प्रथममिति अभिप्रेत्य 

प्रथमेति तत्र हि अधिकरणं प्रवृत्तं । तथा च शान्रभाष्ये इतः पूति अधिकरणद्धयं 

जातिष्टिन्यायः इति ॥ जैमिनीयन्यायमाराविस्तरे च इदं परं अधिकरणत्रयमाराचेतम् ॥ तत्र 

पथमं वेश्वानरेेः पुत्रगतफरकत्वनिश्चायकः दवितीयं च॒ जातकमौत्तरकालकतव्यता निश्वायकं, 

तृतीयम् आज्ञोचापगमोत्तरकारुतानिश्वायशम् । मीमांसायां --४.र १७. ३८। ४फ.ब, 

गतस्य । ५ फ. नियोञ्यात्मविशेषणतम् । ६ नाजीवतीत्यथः । 
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सुवोधेनी 

देऽम्तिमाधिकरणम् । ""करुसयांगस्स्व चाष्दत न स्यादङेषभूतव्वात्'* “वेरवानर द्वादशकपाखं 

निवपेत् पुत्रे जाते"्यादि श्रूयते । तत्र संशयः- पुत्रजन्मानन्तरमेवेय जाताः कतन्याः 

उत जातकमीनन्तरमेवेति । पृवपश्चस्तु युत्रजन्मनो निमित्तस्य नियोज्यविशेषणत्वेन 

निमित्तानन्तरसेवेष्टिः करमैव्या । अतो जातकमेणः प्रागेवेति । सिद्धान्तस्तु न 

ॐव जन्म॒ नियोञ्यस्य विशेषणम्, अपि तु पुत्रगतपूतत्वादिकमपि । एवच्च 

पूतस्वनिमित्तयोः संवकितयोरेव नियोभ्यविशेषणस्वम् । पुत्रगतप्तस्वादिकं च पुत्र 

नारुमङई 

सङ्गतिमाह प्रातीति।दत्तस्य प्रतिक्रियाविधिभिति-पखायनं क्वा पुनः पराबृत्तस्याधमणे 

जवनं च स्तन्यपानादेव, स्तन्यपानं च जातकमेणः प्राकूनि षिद्धम् अतो जातकमौनन्तरमे 

वेष्टिः । एवं च जन्मानन्तरभाविन्या इष्टेः जातकमनन्तरसुत्कषं आक्ञोचानन्तरमेव काया, 

न जातकमीनन्तरं काकशौचरूप,ङ्त्यागे मानाभावात् , (“सुचिना कम कतध्यम्'* इत्यस्याप- 

वादाभावादिति । इदं च गुसुमतेनोक्छम् । महृमते तु संशयस्तु प्राग्वत् । निमित्तानन्तरं नेसित्ति 

कस्यावरयं भावित्वात् जन्मन एव निमित्तत्वाञ्जन्मानन्तरमेवेति पूर्वपश्चः।सिद्धान्तस्तु वीक्य- 

लेषश्चतपुच्रगतपवित्रत्वादि फठकामनावान् वैश्वानरे्टावधिकरी । तच्च फटं जीवत्येव पुत्ेभी() 

च जीवनं च शिक्योजौतमान्नस्य सन्यपानायत्तमेव,तच्च स्तन्यपानं जातकमौनन्तरमेव,न ततः 

भ्रू , अतः पुच्रमतपवित्रस्वादिफलावरोधेन जातकमनिन्तरमेवेषश्टिरिति। एव स्थते तृतायदण 

कन्योचिन्ता जातकर्मानन्तरमेवेष्िरुक्ता शोचानन्तरं उत्कषे प्रयोजनाभावात् जातकमा- 

नन्तरमवेति पूधरप॑श्च उच्यते । निमित्तान्तयंमिष्टस्तावत् बाधितमव तद्रतोक्तप्रयोजन- 

वशात् । बाधिते च निमित्तानन्तयं शुडकाराप्रतीक्षया आङशौचापगमे पोणमास्यादिके कारो 

कायौ शुद्धकारस्याप्यज्गस्वात् , शुचिना कर्मैत्यस्यापवादाभावादिति ।यथा च जुद्धकारुरूपाङ्ग 

मबायित्वैव जातेष्िविधानं तथा अ्ञीतिभाग इस्यादिना प्रागुक्तो यः कारकमेण ब्रद्धक्रमस्त 

मवाधित्वैव द्ैगुण्यविधानमिति सद्यो न द्वैगुण्यमिति मावः । जत्र स्यो दवेगुण्यदानपक्षेऽमे - 

पा ` ता 1 
स-नि 

१ त. स्यात् संयो गस्याशे । २ फ. वणेकं पक्षन्तरव्यास्यानं यदष्टाकपालो 

भवति गयन्येपैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यत् नवकपाटो मवति ितयेवासमिस्तेलो दधाति यत् 

दृशकपाठोविक्च जैवास्मिबन्याध्यं ददाति यदेक(दटकपारोतरिषठुेवासिमर्िद्वियं दधाति यदादशकपाटी- 

जगलयेवास्मिन्पशन् दधाति यस्मिन् नति एतां इष्टिं निर्वपतिपूत एवस तेजस्वी अन्नाद इ्धियावी 

पद्मान् भवति । ४ फ. पुनरत्र तथा । 
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अपि च सद्यस्सबृद्धिकदानपक्षे पड्ुल्ीणां सद्यः सन्तदययमावान्मूरदानमेव 

सुबोधिनी 

जीवत्यभिरूषितं पितुः; न तद्वेपरीस्ये । जीवनं च स्तनपानादेव । स्तनपानं च जातकमेणः 
प्राक् निषिद्धम् | अतो जातकमौनन्तरमेवेष्टिः ! एच जन्मानन्तरभाविन्या इष्टेजांतकमौ- 

नन्तरसुत्कषं आशोचानन्तरमेव कर्तव्या न जातकमौनन्तरम् कारलोचरूपाङ्हाने अमाणाभा- 
वात् “शुचिना कम् कतैव्यम्”* इत्यस्यापत्राद माचादिति। एतच्च गुरूतन्त्रानुसारेण भट्टमते तु 

""फरसयोगस्त्वचोदिते न सखादश्चेषमृतव्वात् । ° “'तरेदवानरं द्रादश्षकपारं निवपेत् पुत्रे जते” 

इस्यादि श्रूयते । तञ संशयः पुच्रजन्मानन्तर न वोशरुत जातकमौनन्तरमेवेति । निभित्तानन्तरे 
नैमित्तिकस्यावक्यम्भावि्वान्नन्मन एव निमित्तत्वात् जन्मानन्तरमेवेति पूर्ैपक्षः, वाक्य. 

शेषश्रुतयुगतपाविञ्यादिफरुकामनावान् वदवानरेष्टावधिकारी । पयुत्रगतपूतत्वादिकं च 
फर जीवत्येव पुत्रेऽभीष्टम् । जीवने च जातमात्रस्य शिक्षोः स्तनपानायत्तमेव } तच्च 

स्तनपानं जातकर्माणि निव्रत्त एव, न प्राक् । अत्र पुत्रगतपवित्रत्वादिफरानुरोधेन 
जातकमी नन्तरमेवेष्टिरिति राद्धान्तः } एवं स्थिते तृतीय वर्णकरेऽन्या चिन्ता। जातकमौनन्तर- 

मेवेष्टिरुताशोचापगमं इति । तन्न पुत्रगतपवित्रस्वादिरपभ्रयोज नवश्याञ्जननरूपानेमित्तानन्त- 

रमपि प्रासेयमिष्टिजातकर्मानन्तरमुच्ृष्टा । एवसुच्कृष्टायाः पुनरादोचानन्तरसुत्कर्व प्रयोजना 
भावाञ्जातकमनन्तरमेव कर्तव्येति प्रा्चेऽभिधीयते । निमित्तानन्त्य तावत् बाधितमिष्टः 

पविन्नस्वादिरूपप्रयोजनवहात् । बाधिते च निमित्तानन्तयै शुद्धकारप्रतीक्षया शोचापगमे 
पोणैमास्यादिकारे करवैव्या शुद्धकालस्याप्यङ्गत्वात् शुचिना कम कतैग्यमित्यस्यापवादाभा- 

वादिति । प्रकृते स्वेवसुपयोगः । यथा छुद्धकारुरूपमङ्गमबाधित्वेव जातेष्टिविधानं, तथा 

अञ्ीतिभागो वृद्धिः स्यादित्यादिना पूर्वोक्तो यः कालक्रमेण बृद्धिकमस्तमव्राधिस्वैव 

देगुण्यविधानम् । अतश्च न सो द्वैगुण्यमिति ¦ सचो द्वैगुण्यपक्चेऽचुपर्प्ति दरौयति-- 
अपि च सद इति। अयमथैः--सचो द्वैगुण्यं नाम सद्य एव वृद्धया सह द्वैगुण्यं, न 

स्वरूपतः, उद्धिस्त॒॒ पशुखरीणां सरन्ततिः-* सन्ततिस्तु पशुस्लीणाम् ?› इत्युक्तत्वात् । तथा 

सद्यो दवेयुण्यपेश्चे पशलीषु सद्यः सन्तलय भावान्मृमात्रमेव देयं स्यान् › न द्विगुणम् । 

बारुभट्ी 

नुपपत्तिमप्याह -- अपि च सद्य इति । द्विगुणृद्धिखहितेत्यथः। सचय द्वैगुण्यं नाम स्व- 

स्य बृद्ध्या सह द्वैगुण्यं न स्वरूपतः। वृद्धिस्तु पशुख्ीणां सन्ततिरेव ““सन्ततिस्तु प्ुञ्लीणाभि- 

वि जानत ता शा जान 
[वाता 

१ घ. मुल्य। २ थ. द्. पवित्रत्लादि । ३ थ.द्. सिद्धा । ४ थ. द्. पत्तिमपिद्। 

$थ. द. न्ततियि५ थ. द्. ण्यदानप। 
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परा्नोतीत्ति । तदसत् । “ वच्रधान्यहिरण्यानां चतल्चिद्िगुणा परा 1" 

इयनेनैव काठकटाक्रमेण द्ैगुण्यादिसिद्धद्रेगुण्यमात्रविधान इदं वचनमनथकं 

स्यात् । पञ्ुल्ीणां तु काटक्रमपक्षेऽपि सन्तयमवि खरूपदानमेव । यदा प्राति- 

मूरपि द्रव्यदानानन्तरं कियताऽपि काटेनाधमर्णेन संघटते तदा सन्ततिरपि 
क 0, 

समवयेव।यद्रा प्रषसिद्धसन्तसया सह पञ्चच्ियो दास्यतीति न किंचिदेतत्।॥। अथ प्राति- 
.-----------------------------""--"---------- "+~" ~ + न अ 

सुबोधिनी 

अतश्चाननुस्युतस्वेन सचोद्ेगुण्यमनुपन्नभिति। परिहरति-तदसदित्यादेना) एतदुक्त मवति- 

..वखधास्यहिरण्यानां चतुस्बिद्धिगुणा परा!" इयेतद्चनारम्भसामर्थ्येनेव कारकरमेण द्ैगुण्यादेः 

प्रा्षस्वात् पुनश्च कालकरमायातदेगुण्यविधानमनुपपन्न स्यात् । अतश्च चूवौग्राप्तं यत् सदेद्धिगु 

ण्यं तदेवावर्यं विधेयम् । जातेशटिविधायकवाक्यस्यानथक्याभावात् छुचिना कमे कतेव्यभ् 

इस्येतदबाधेनाप्युपपत्तिरिति विक्ेष इति । ^ प्रतिभूदापितोयत्त इत्यस्यैव वचनस्य वि- 

षयाधेरोषपयं वसानद्रारा कारुकरमेणेव द्वियुणदानविधिपरत्वं वक्तुमाक्चपवादी तहुपयुक्तं 

फञिदाह--अथ प्रातिभाग्यमित्यादिना । अधुना कालकरमेणव द्विगुणदानविधिपरत्वं ददो- 

न ~ ० 

बाङुभटरी 

युक्तत्वात् । तथा च सद्यस्तथा दव गुण्यदानपक्षे पड्चखीषु सद्यः सन्तत्यभावान्मूरुमाञ्रमेव 

देयं स्यादिति संततिः सीपड्ुष्वेवेति वक्ष्यमाणमनुपपन्नमित्यथः । वच्चोति---यत् इत्या- 

दिः । वच्चेत्यादि वचनारम्भसामर्थ्यनैव तत्र क्रमेण द्ैगुण्यादेः प्राक्षौ पुनस्तथा तदिधि्व्यर्थे 

ति पूर्वाप्राक्च सदयो द्गुण्यमेवागत्याऽवइयं विधेयम्। दृष्टान्ते तु तद्धिधिवाक्यस्यानथेक्याभावा 

च्छुचिनेत्येतदबधेनाप्युपपात्तिरिति विरोष इति तदरेषम्याभेति भावः । एवमाद्यदोष 

मुद्ध द्वितीयदोषसुद्धरति --पड्युख्मीणां विति । तथा च तत्संभवपिक्षंः न तु 

नियतमिति भावः । अभ्युपेस्येदम् । वस्तुतस्तदयुक्तमिति सूचयन् तदा तत्संभवमप्याह-- 
यदेति | तावता काङेनेति पाठः । संघेति- तेन सह सङ्गतो भवतीत्यथेः । सद्यः 

संघरनपक्षे आह - यद्वा पूर्वोति। प्रतिभृकवकट्रव्यदानात् पूवम् जधमणस्य पलायनदशायां 

विद्यमानतादङ्यायां वा जातेत्यर्थः । अथास्य वचनस्य विषयविकषपयेवसानद्रार 
कालक्रमेणेव द्विगुणदानविधिपरस्वाक्षेपाय तदुपयुक्तं किंचिदाह-अथोति | उच्यते इति 

१. द्. वमग्रा। 
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भाव्यं पीतिक्रतम्, अतश्च प्रतिमुवा दत्तं ग्रीतिदत्तमेव । न च प्रीतिदत्तस्य 

याचन्प्र्बद्धिरस्ति; यथाऽऽह--““ प्रीतिदत्तं तु याक्िचिद्रधेते न व्वयाध्रेतम् | 
याच्यमानमदत्तं चेद्रधते पञ्चकं श॒तम् ।» ईति। अतशास्यं प्रीतिदत्तस्यायाचेतस्यापि 
दानदिवसादारभ्य यावहिगुणं कालक्रमेण इद्धिरियनेन वचनेनोच्यते इति तदप्यसत् । 
अस्याथस्यास्माद्रचनादग्रतीतेदिगुणं प्रतिदातव्यमिवेतावदिह प्रतीयते | तस्मात्काख- 
कममनपेक्षयव द्विगुणं प्रतिदातव्यं वचनारम्भसामध्यादिति सुक्तम् ॥ ५६ ॥ 

प्रकाडवचनादयद्मतिभुवो हस्तनिगेतं तदेव हिगुणं देयम् +न तु धनिकाय यावदेयमिय- 

भिप्रायः । हिरण्यविषयश्चायं शोकः ॥ ५६ ॥ 

भ 

सुबोधिनी 

अधुना कालक्रमेणव द्विगुणदानविधिपरत्वं दरौयति -अतर्चीस्येति । अयमथेः-- प्रीति 

दत्तस्यायाचितस्य ब्रद्धयभावेन प्रतिभुदत्तस्यापि पृवोक्तरीत्या प्रीतिदत्तत्वेनाया्चितस्यापि 

बृ्धधमावे प्राप्रे तदपवादत्वेनायाचितस्यापिं प्रतिभूदत्तस्य दानदिवसादारभ्य कालक्रमेण 

बृदधथा सह द्विगुणं दातव्यमिति । निराकरोति-तदप्यसदिति। वाक्यार्थो हि वाच्यो व्यङ्गयो 

वा भवेत्। न स्वसावर्थोऽभिर्धौयते वा व्यज्यते या अतो नायमर्थोऽपिं त्वसाबुक्त एवाथो ह्य 

इत्यथः ॥ ५६ ॥ 

बारभदट्री 

शेषः । वचनं हि नारदमाह-यथाऽऽहेति । यर्किचित् प्रतिभूदत्तं धनिकदत्त वा-- 

पञ्चकमिति! प्राग्वत् तमेवाऽऽक्षेपमाह--अतश्चेति | अस्य प्रतिभूसम्बन्धिनः । यावद्िगुण- 

मिव्यग्ययीभावः। प्रीतिदत्तस्थङे अयाचिते तदभावस्योक्तस्वेन प्रतिभूदत्तस्यापि तादश्चस्यो- 

क्तरीत्या तथा बृद्धयभावे प्राप्तेऽपवादसत्वेन अयाचितस्यापि तस्येदं प्रतिपाद्यत इत्यथः; । 

_ अस्याभेस्येति | वाक्यार्थो हि काच्यो रक्ष्यो व्यङ्गथो वा भवेत्। तायं नाद्यः-अप्रतीते ; 

न द्वितीयः मानाभावात् ; अत एवानन्त्य इत्यथैः । तदाह- द्विगुणमिति | उपसहरति-- 

तस्मादिति ॥ ५६ ॥ 

१ना०१.१०९. | २ग. अतः प्रीति | २त.श्वयस्ये। ४थ, परा। 

5 6 
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म्रतिभृदत्तस्य सर्वत्र दवेणण्ये प्राप्ेऽपवादमाह-- 

सन्ततिः स्ीपशुष्वेव धान्यं त्रियुणमेव च । 

व्रं चतुगुणं प्रोक्तं रसश्वाष्टगुणस्तथा ॥ ९७ ॥ 

हिरण्यदवगुण्यवत्काढानादरेणेव छीपश्वादयः प्रतिपादितब्रद्धधा दप्याः | शो- 
5 कस्तु व्याख्यात एव।यस्य द्रव्यस्य यावती ब्रद्धिः पराकाषठोक्ता तदव्य प्रतिभूदत्तं खादकेन 

तया ब्रद्धया सह कारविशेषमनपेक्षय सदयो दातव्यमिति तात्पयाथेः | यदा तु ददोन- 

प्रतिभूः संग्रतिपनने कटे अधमर्ण दंपितुमसम्थः तदा तदन्वेषणाय तस्य पक्षत्र- 
यं दातव्यम् । तत्र यदि दरयति तदा मोक्तव्योऽन्यथा प्रस्तुतं धनं दाप्यः, “° न- 
टस्यान्वेषणार्थं तु दाप्यं पक्षत्रयं परम् । यद्यसौ दरैयेत्तत्र मोक्तव्यः परतिभूरवेत्। 

10 काठ व्यतीते प्रतिभूयदि तं नैव दयेत् । निबन्धं दापयेत्तत्ु प्रेते चेष विधिः स्प्रृतः।॥'' 

इति कात्यायनवचनात् । छश्रकविरोषनिषधश्च तेनैवोक्तः-- “न स्वामी न चवै 

शत्रुः स्वामिनाऽपिकतस्तथा।निरुद्धो दाण्डितश्चैव सन्दिग्धस्चैव न क्चित्॥नैव रथी न 
(निक 

मित्रे च न चेवायन्तवासिनः। रजकायेनियुक्तश्च ये च प्र्रजिता नराः| नाशक्तो धनिने 
[1 

संततिस्तु पशुखीणाम् इद्यादि ॥ ५७ ॥ 
तथाकाब्दः सत्कारा्थेः । यस्य यावती परा इद्धिरक्ता तस्य ॒तद्द्धियुक्तं स सस्का- 

1 

बांभदट्री 

सरवैत्र वखदावपि--अ्पाक्षरस्वात् शियः पूवैनिपातः । तेषु सन्ततिरेवेयथैः । भा- 

गुक्तेयेवाऽऽह-काखानादेति | इद्धया सह आधिवञ्यं सामान्यतः स्वै तास्पयाथैमाह-- 

यस्येति । विरेषमाह-- यद् विति । सप्रेति-- प्रतिज्ञाते प्राचे इत्यथः तत्र पक्षत्रये । एव- 

मगरेऽपि। अन्न मानमाह-तस्योति । परम् अधेकं । कारे इाति-परस्मिन्रपि कारे यदिसन 

तथा कुयात् तदा तस्मिन् कारे व्यतीते तु सति तं निबन्धं तमर्थं दापयेदेल्यथः । 
तरेते चोति-अधमर्णे इलयथैः। विरोषान्तरमाह-ग्रकेति } प्रतिभूविशेषे निषेधोऽपील्थैः । 

केषांचित् प्रतिभूत्व निषेध इति यावत् । तेनेव कालयायनेनैव । अत्र स्वामित्वादिकं खनिरू 
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दातुं दण्ड राज्ञे च तत्समम् । जीवन्वाऽपरि पिता यस्य तथवेच्छाप्रवततकः।॥। नाविज्ञाय 
गृहतन्यः प्रतिभूः स्वक्रिधां प्रति ॥” इति। सन्दिग्धोऽभिरास्तः; अलयन्तवासिनो नै- 
िकत्रह्मचारिणः ¦| इति प्रतिभूषिधेः ॥ 

धनप्रयोगे द्वौ विश्वासहेत् प्रतिभूराधिश्व; यथाऽऽह नारदः, - “°विसम्भहेत् द्वावत्र 
परतिभूराधिरेव च।'” ईति । तत्र प्रतिभूर्नरूपितः, इदानीमाधीर्निखूप्यते । आधेनौम 
गृहीतस्य द्रन्यस्योपरि विश्वासाथंमधमर्णेनोत्तमर्णेऽधिक्रियते;ः-आधीयत इलयाधिः। स च 

[1 
0 8 । 

रप्रतिञ्ुवो देयमिस्यथैः ॥ ५७ ॥ 

विखभहेतू द्वावाधिप्रतिञुवो । तथा चोक्तम्---“* विस्रभहेतू द्वावत्र प्रति 

सुबोधिनी 

निबन्धं दापयेत् तमिति,-तमथ दापयेदिलयथैः॥ इति ् रणाद्ानग्रकरणे परतिभूविधिः॥ 

नाठमभदट्री 

पितं आद्यम् । कचित् कापि ! रिक्थी पुच्रादिः। दातुं धनमिति शेषः जीवान्निति-यस्य पिता 

जीवन् जीवति व्यल्ययेन शता आस्ता इति रेषो वासोऽपि चेव्यथेः।तथेवेच्छेति-स्वेच्छाचरणा- 

शीर इत्यथः । त्वेति --म्रतिभूस्वकरणमभिसमीश्येत्यथेः । प्रतिभूस्वक्रेयेति इति 

पारान्तरम् । अच्र धनिकेन स्वदानक्रियामाभिसमीक्ष्येस्यथः । अन्यथा योनर्क्स्यं स्पश्टमेव ॥ 

इति परिभूविधिः ॥ 
प्रसत्तसाक्षिनिरूपणमङ्त्वाऽऽधिनिरूपणे संगतिमाह -- धनेति । तदान 

इत्यथैः । विखरम्भो विश्वासः । अधनम्रयोगे ! तत्र तयोमेध्ये-इदानीभेति । 

ततप्रसङ्केऽपि वैतोऽस्यान्तरङ्कत्वादिति भावः । निरूपणस्योभयरूपत्वेनात्र मृखायुक्तमुभयं 
वक्तु तस्यादौ सामान्यक्षणमाह--आधिनाँमेति । स्योपोति- उच्ृष्टविश्वासेव्यथैः । 

यद्रा उपरीति लोकोक्तिस्तसरतिनिधित्वेनेयथेः । अधीति- स्थाप्यत इत्यथैः । 

एवं रूढिञुक्तवा योगमाह-अधीति | अथेस्स एव । अत॒ एव॒ नारदवाक्ये 

तथोक्तम् । तेनोभयमरदश्चनम् । अत एव तत्र तथोक्तम् । अथ मेदमाह--स चेति । 

[र
ाय
ता
 

पाणण 

१,--१. ११९. । २ फ़, ततोऽप्यन्तरङ्गत्वादिति मावः । 

| 
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द्विविधः--कृतकाटोऽकृतकाटश्च ; पुनध्चेकौकसो द्विविधः गोप्यो भोग्यश्च ; यथाऽऽह 
नारदः-"अधिक्रियत इयाधिः स विज्ञेयो द्विरक्षणः। कतकारोपनेयश्च यावदेयो- 

यतस्तथा॥ स पुनरदिविधः प्रोक्तो गोप्यो मोग्यस्तथैव च|”! ईति। कृते कटे आघानकाछ 
एवासुष्मिन्काठे दीपोत्सवादौ मयाऽयमधमार्णैको मोक्तव्योऽन्यथा तवेवाऽऽधिर्भविष्यती- 
त्येवंनिरूपिते कारे उपनेयः आत्मसमीपं नेतव्यो मोचनीय इयथः ! देयं दानं, 
देयमनतिक्रम्य यावदेयम् , उद्यतो नियतः स्थापित इलयथैः; यावद्ेयमुयतः यावदेयोधतः 

गृहीतघनप्रयपणावधिरनिरूपितकार इलयथः । गोप्यो रक्षणीयः ॥ ५७ ॥ 

सुबोधिनी 

८८ अधिक्रियत क्त्याधिः*› इलयादिनारदवाक्यं व्याचष्ट-ङ्रते कार आधान- 
कार इत्यादिना । तत्र कृतकाराधिस्वरूपं निरुच्याकृतकाराधिस्वरूपं निवैक्ति-देयं दान- 

मियादिना | गोप्याधिस्वरूपमाह-- गोप्यो रक्षणीय इति | भोग्यस्त प्रसिद्धः ॥ ५७ ॥ 

एवञ्च चातुर्विध्यमाधेरूक्तं भवति । तत् यथा--छतकार्गोप्यः कृतकारुभोग्यश्चेति द्वेधा । 

नारंभट्री 

द्विधेति दिस्वरूपि इत्यथेः।स द्विविधोऽपि सन्द्ग्धत्वात् कृतेत्यादि पदत्रयं तत्रत्यक्रमेण व्याचष्ट 

-- रते इस्यादिना य इत्यन्तेन । कारे इति-अनेन कमधारयोत्तरं ““कृव्येकणः' इति 

सप्तमी समासः सुचतिः । अस्याथेमाह--धनेत्यादि कारे इत्यन्तेन । एवेनानन्तरकाल- 

व्या्रृत्तिः। उपाथमाह-- आत्मेति । विशिष्टतात्प्याथमाह-- मोचेति । अयमेव कृत- 

कालः, एतस्स्वरूपमुक््वाऽकृतकाराख्यद्धितीयस्वरूपं निवेक्ति- देयमिति । बहुख्य्रहणात् 

भावे कृत्य इलयाह-दानभिति | अ्ययीमावः पैदा्थानिवृत्तावि्याह- देयमनेति । 

उद्यतपदाथैमाह-- नियत इति । उभयोरन्तभरोवितण्यथेत्वसूचनायाऽऽह--स्थापित इति। 

सुप्सुपेति समासमाह--यावादिति । तात्पयौथमाह-- गृहीतेति । प्रस्यपैणं दानम् । 

अच्छेद्य इत्यन्तस्यापि तमाह-अनीति । निरासाय तत्स्वरूपमाह- रक्षेति । 

भोग्यस्तु प्रसिद्ध इति भावः ॥ ५७ ॥ 

तनौ) 

१. १२४--१२५. । २ अ०र२. १.४३. ३ फ. ब. पदाथौनति | 
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एवं चतुरविंधस्याऽऽ्पेरविशेषमाह- 

आधिः प्रणदयेह्ियुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काटे काल्छरतो न्येतटमोम्यो न नद्यति ॥ ५८ ॥ 

प्रयुक्ते धने स्वकृतया बृद्धया कार्क्रमेण द्विगुणीभूते ययाधिरघमर्णेन द्रभ्य- 
दानेन न मोक्ष्यते तदा नस्यति+-अधमणस्य घनं प्रयोक्तुः खं भवति। कालकृतः कृत- 
काठः, आहिताग्न्यादिषु पाठत्काठशब्दस्य प्रवोनिपातः। स तु काङे निरूपिते प्राप्ते 

भूराधिरेव च । "तयोः प्रतिमूर्व्यास्यातः; इदानीं ऋमप्राप्षस्वात् आधिरुच्यत- आधिः 
प्रणद्यदगु 

गुण इत्यादि ॥ ५८ ॥ 
विश्वासां हिरण्यादि यदाधीयते स आधिः । स द्विविधः, गोप्यश्चागोण्यश्च,-- तत्र 

गोप्यः कदाचिस्कारुव्यवस्थय्रा करियते । इयता कालेनामोश्चयतो ममायं ग्रणङ्क््यतीति- 
कदाचित्तु स मुग्धः स प्रणदयेत्। द्विगुणे धने यदि न दीयते इतरोऽपि । कारुव्य वस्थया कतं 

सुबोधिनी 

अङृतकारूगोप्योऽक़तकारूमोग्यश्चेति द्विप्रकार इति । अक्षरा्थमाह-- प्रयुक्ते धनं 

बाङभदट्री 

एवं चाऽऽ्येश्वातुर्विध्यमननोक्तम् । गोप्यः कृतकाल्लोऽकृतकाङ्श्च । एवं 

भोग्यश्चेति तदाह-- एवमिति | उक्तप्रकारेणेयथः । मोच्यते इति - मोक्ष्यते 

इति पाडान्तरम् । तन्न मोक्चमोश्चणे इति धातुबोध्यः । मोक्षत इति स्वपपाठः। जचाध्य- 

थमाह-- प्रयुक्ते इति, दत्ते इलयथेः। भूते सति अधमणेस्वं तदीय स्वत्वम् क्रचिद्रयस्तपाटः। 

षष्टयन्तमाच्रपारे स्वमित्यमिमस्यात्राप्यन्वयो बोध्यः । न केवर तावदित्याह-- धनेति । 

तृतीयपदा् पदाथपूषैकमाह--काटक्रत इति। अस्य पूवानुक्तत्वञ्नमनिरासायाऽऽह-कृतेति | 

नन्वेवं सति तदसंगतिरन्यथा पूर्वविरोधापत्तिरत आह-आाहितेति। ूवंतो वैरश्चण्य- 

माह- स विति । शेषमाह-- प्राप्ते इति } गते सतीत्यथेः । अत एव पूर्वेणागताथत्व- 

१ दु. ठगोप्याै । २ ए. भोग्यो देधेति । 

5 
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नद्येत्- द्ैगुण्यात् प्रागूर्ष्व वा । फलमोग्यः फं भोग्यं यस्यासौ फरुभोग्यः, - 
्ेत्रारामादिः-स न कदाचिदपि नद्यति | कृतकार्स्य गोप्य मोग्यस्य च तत्कार- 

तिक्रमे नाश उक्तः ““काठे कारकृतो नयेत्?" इति ; अक्रतकारस्य भोग्यस्य नाश्चाभा- 

व उक्तः+" फरमोग्यो न नद्यति इति । पारिशेष्यादाधेः प्रणद्यत् इययतदक्तका- 

छगोप्याधिविषयमवतिष्ठते । द्रैगुण्यातिक्रमेण निरूपितकाटातिक्रमेण च विनाशे 
चतुरदरादिवसप्रतीक्षणं कतेव्यम् ,--चरहस्पतिवचनात् “ध्िरण्ये द्वियुणीभूते पूर्णे 

सुबोधिनी 

दलयादिना । चतुर्विधाधिष्वपि विशेषं विभज्य दशेयति-- कृतकार्स्य गोप्यस्येति । 

अङ़्तकार्गेप्याघेद्वैगुण्या तिक्रमे नाशः । कतकारुगोष्यभोग्याध्योस्तु छतकारातिक्रमे 
नाद्ञ इत्यभिहितम् । तत्र न दवैगुण्यमात्र एव न च कारातिक्रममाच्र एव नाशः, अपि तु 

क च क्रियानवकाश्ोऽस्तीत्याह-- द्गुण्याति क्रमेणेति | अथ तकारस्य गोप्याधेधैनद्वैयुण्य 

नारुभद्री 

माह द्रैगुण्यादिति। वत् ठयैपादाथंमाह--फठेति । उक्तसूतेणेव पूवोमिपातस्तस्याङ्क- 
तिगणस्वादिवयाह-फ़रुमिति | वृतीयासमासस्तु वक्तुमुचितः । कंदेति-द्रैवेगुण्ये काटे च 

प्रे सल्यपीत्यथैः। न चैवे वाक्याथेत्रये त्रिषु विशेषराभेऽपि तुये तदराभात् म्रतिन्ञाहानिर 
तोऽन्यथा हु वैचस्वात् व्युच्छमे सवेन्न तेषु विभज्य तमाह-कृतेत्यादि | इदञ्चभयपरं सको. 

चे मानाभावादिलयाह- गोप्येति । अत एवाऽऽह- कृतेति । विशेषोक्तराह-भोग्येति | 

अवेति | पयैवस्यतील्थः । ईतकाठगोप्याध्योः छृतकालातिक्रमे नाशः; अकृतजतकाल- 

गोप्याध्योधैगुण्यातिक्रमे स इष्युक्तं तत्र दवैगण्यतस्कारातिक्रममाच्रयोरेव न सः। किं तु ततोऽ 
प्यमरे स्वस्पावकाशोऽस्तीति प्रारवत् विदेषमाह-- देगुण्येति | तदेवाऽऽह-- हिरण्ये इति 

बन्धकस्येति मध्यमणिन्वायेनान्वेति। प्रतीक्ष्य चेति पारः म्रतीक्षयेदित्यपपाठः हिरण्ये द्विगुणी 

भूते सति कृतावधो बन्धकस्य कारे पूणे च सति धनी उत्तमणैः द्विसप्ताहं प्रतीक्ष्य बन्धकस्य 

स्वामी भवतीत्यथेः । द्विःसप्त द्विसक्तास्तषामह्वां समाहारो द्विसक्षाहं चतुर्देशदिनानि । प्रती 

१ क. ˆ फट भोग्यं यस्यासौ फरूभोग्यः?इति नास्ति । २ ब. कृतकारगोप्यमोग्याध्यो; । 
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कारे कतावघे; । बन्धकस्य धनी सवामी द्विसन्ताहं प्रतीक्ष्य च ॥ तदन्तरा धन 

दत्त्वा ऋणी बन्धकमाभरयात् । » ईति । नन्वाधिः प्रणद्येदिलयनुपपनम् ,-अधमणेस्य 

स्वत्वनिदरत्तिहेतोदानविक्रयदिरभावात् ; धनिनश्च स्व्वहेतोः प्रतिग्रहक्रयादेरभावात् ; 
मनुवचनविरोधाच-* न चाधेः काठसंरोधानेसर्गोऽस्ति न विक्रयः । ” ईति । 

कारेन संरोधः कारसंरोधश्िरकारमनवस्थानं तस्मात्काटसंरोधाच्चिरकाल्वस्थाना- 

दाधेने निसर्गोऽस्ति, नेन्यत्राऽऽधीकरणमस्ति,न च विक्रयः।एवमाधीकरणविक्रयप्रतिषे- 

घाद्धनिनः स्वत्वाभावोऽवगत इति । उच्यते} आधीकरणमेव खोके सोपाधिकस्वत्व- 

निग्र्तिहेतुः आधिस्वीकारश्च सोपाधिकस्वत्वापत्तिहेतुः प्रसिद्धः । तत्र धनद्वैगुण्ये नि- 

सुबोधिनी 

नारोऽभिहितः। तमाक्षिपति-- नन्वाधिः प्रणययेदित्यनुपपन्नमियादिना । परिहरति-- 
उच्यते आधीकरणमेव खोक इयादिना । सोपाधिकाचासो स्वत्वनिद्ात्तिश्च; ता हेतुः; 

सेपाधिका चासौ स्वत्वनिवृतिश्च तत्र हेतुः, सोपाधिका चासो स्वत्वापत्तिश्चः तत्न 
हेतुरित्यु भयञ्ापि समासः 1 ननु भवत्वेवं रोकतः, तथाऽप्यधमणस्या्यान्तकस्वस्वनि 
वृचेस्तम्णस्य चास्यन्तिकस्वत्वप्रसिश्वामावादाधिनास्ः, कथमियत आह-तत्र धनदैगुण्ये 

बाटभद्ी 

क्षाफल्माह--तदन्तरेति | चलुदशदिनमध्ये इत्यथः । तकारे तथा प्रतिक्षयोभयनत्न नाऽ 

प्यकृतकारगोप्याधौ स न सम्भवतीति पूर्वाधोक्तमाक्षिपति-न्न्विति | हेतवन्तरमाह-- 
क रिति 

मन्विति } तदेवाऽऽह--न चाधेरिति । तथाशब्दादप्रतीतेभ्योच्े- काठेनेति । साधनं 

कृतेति समासः बहुकालेनेत्यथैः। संरोधः स्थितिस्तदाह-चिरेति| न च विक्रयम् इति अस्ती- 

त्यस्यानुषङ्गः । नन्वेतावताऽपि नोक्ताथलाभोऽत आह - एवमिति | चिरकारावस्थाने- 
र, च, क 

नेत्यर्थः । आधीत्यस्यान्यत्रेष्यादिः अन्यथतदसंगतिः स्पश्ैवेति भावः । सोपोति--सोपाधि- त 

काचासौ स्वत्वनिन्रत्तिश्च तस्यास्तत्र वा हेतुरित्यथेः । एवमम्रेऽपि । स्वत्वनिदरत्तिस्यस्वा- 

प्याः स्वाभाविकत्वाभावेन सोपाधिकेस्युभयत्र विशेषणं प्रसिद्धत्वादेरुभयत्रान्वयः । नन्व- 

स्त्वेवं रोकतस्तथाऽप्यात्यन्तिकयोस्तयोरभावादाधिनाशः कथमत आह-- तत्रेति । तत्र 

तस्याः तयोस्तद्धेतत्प्रसिद्धौ चल्थः-- घनेति } अनेन ब्हस्पतिवचनेन, तयोस्त- 

१. ग. ध. ङ. छ. ज. बन्धमवाप्नु° । २.-34.२७.-२८* । ३ क. 

धृसकेतवत्व ० । ४.--८. १४३ । ५ क. नान्यदीयकस्णमस्ति । 8 बं. संबाधः स्थितिस्तदाह । 
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खूपितकाले प्राप्ते च दभ्यदानस्यायन्तनिषृत्तेरनेन वचनेनाधमणस्याऽऽयन्तिकी स्वत्व- 

निव्रत्तिः उत्तमणस्य चायन्तिकं स्वत्वं मवति । न च मनुवचनविरोधः; यतः-“'्न 
तवेवाऽऽघौ सोपकरि कौसीदीं इद्धिमाप्युयातु । 2 ईति । भोग्या्धै प्रकये- 
दमुच्यते-" न चघे; काटसंयेधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥ ” इति | 

भोग्यस्याऽऽधिश्चिरकालवस्थानेऽप्याधीकरणविक्रय प्रतिषेधेन धनिनः स्वत्वं न भवाति] 

इहाप्युक्तम् -““फलठमेग्यो न नदयति? इति गोप्याधो तु प्रथगारन्धं मनुना-- 

८ न मोक्तव्यो बरद्ाधिभुञ्ञनो ब्द्धिसुत्छजेत् ॥ ” ईति । इदापि वक्ष्य- 
ते, “' गोप्याधिभोगे नो बद्धः?” इति । ^“ आधिः प्रणद्येद्टिुणे ” इति 

तु गोप्याधि प्रद्युच्यते इति सवेमविरुद्धम् ॥ ५८ ॥ 

सुबोधिनी 

निरूपितकाटप्राप्तौ चोति | अयमथः - “परिपूर्णे छते कारे धने च द्विगुणे सति । 
तदन्तरा धनं दच्वा चटणी बन्धकमाप्लुयाते ४” इहि वदता बृहस्पतिना द्वैगुण्यानन्तरं 
कृतकारनन्तरमपि चतुदैरादिनाभ्यन्तरे दभ्यं दद्यान्नोत्तरत्रेति सूचितम् । तेन चाव्यन्तं- 

द्रव्यदानं दवेगुण्या्यनन्तरं निवतैते । निवृत्ते च द्रव्यदाने आधिः प्रणयेत् › इत्यनेन वचने- 

नाधमणेस्यास्यन्तिकी स्वत्वनिवृत्तिः, उत्तमस्य चात्यान्तकी स्वत्वप्रािरूपदिद्येतेति । यतो 
दी 

न॒ ल्ाधौ सोपक्षारे इति । सोपकारे आधौ भोग्याधाविति यावत् । तञ्नाप्यङ्ृतकाट 

दति बोद्धव्यम् ॥ ५८ ॥ 

बारंभद्ी 
स्यात्यन्तानिन्रत्तेस्तयोस्तदुभयं कमेण मूरवचने भवतीत्यथेः। तदन्तरेत्यादि वदता बरृहस्पति- 

ना तयोरनन्तरमपि चतुदैशदिनमध्ये पूवैद्रभ्यं देयं नाये इति सूचितम् तथा च तद्न्तरप्रस्य- 

न्तद्रव्यदाननिन्रत्तिरामेन निचृत्ते द्रव्यदाने आधिः प्रणच्येदित्यनेनाधमंणस्याव्यन्तिकी स्व- 

त्वनिद्रच्यपान्तेरन्तमर्णस्य चात्यान्तिकी स्वस्वप्रापिरूपदिश्यते अन्यथा वचनवेयथ्यं स्पष्टमेवेति 

सआवः। एवमायदोषसुदधत्य द्वितीयजुद्धरति-न चेति| सोपकारे उपकार सहिते भोग्याधाविति 

यावत्। तच्राप्यङतकारे इति बोध्यः) कुसीदेन तदधद्वग्यश्रयोगेन कृता अत एव तथेव तत्तात्प- 

यैमाह-मोग्येति|निषेघेनेति-तयोर्निषेधेनेस्यथेः। उक्तामिति-अत्रैव वचने इति भावः। न स्वेवं 

मनोन्यूनता, गोप्याधिविषयानुक्तेरत आह-- गोप्यति ] अत एव॒ बरादित्युक्तं 

वक्ष्यते । अव्यवहितमेवाऽऽहेतमेव । अत एवाविरोधं स्पष्टयन् प्रक़तिमाह-आधिरि ` 

ति ॥ ५८ ॥ 

१.--८. १४३. (पृवौरधः) । २.-- ८. १४३. (उत्तराः) । ३.--८. १४४ । 
तं चोत्पन्नद्र । 
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किं च-- 

गोप्याधिभोगे नो ब्रदिः सोपकारे *ऽथ हापिते । 

नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकुताइते ॥ ५९ ॥ 

गोप्यधेस्ताम्रकटाहादेरुपभोगे न वृद्धिभवति । अ्येऽपयुपभोगे महत्यपि 
ृद्धिहौतन्या--समयातिक्रमात् । तथा सोपकारे उपैकारकारणि बलीवदे- 
ताम्रकटाहादौ भोग्याधौ सबृद्धिके हापिते हानिं व्यवहाराक्षमलवं गमित नो 
वृद्धिरिति सम्बन्धः । नष्टो विृतिं गतः ताम्रकटाहादिश्च चिद्रभेर्दनादेना 

तत एव प्रणरयतीत्यत आह--**फरमोग्यो न न्यतिः इति । फर् भुज्यते यस्य स फट 

भोग्यः, फर् बद्धः, स्पष्टमन्यत् ॥५८ ॥ 

क च-- गोप्याधिभोगे ना बृदधिरिदादि ॥ ५८ ॥ 
गोप्याधेभोगे नो ब्ृद्धिः;-प्रणश्येदिति भावः ¦ सोपकारेऽथेत्यपिशब्दार्थोऽथदाब्दः 

सोपकारेऽप्याधो ब्रद्धिनै स्यादित्यथ । वाहदोहादियुक्तो गवादिः सोपकारः, अविकाराराङ्कया 

सुबोधिनी 

गोप्यनोग्याधिसाधारणं धममाह-- नष विकृति गत इवि । उभयसाधारण्यमेच 

बाठमद्य 

कि चेति - विक्लेषान्तरमन्राऽऽहेव्यथेः । नो इत्यस्य व्यास्या- नेति । 

ननु देषाल्पत्वादयुक्तमत आह --- अपीति } समयः संकेतः चाथमाह-- तथेति । 

अथेति अच्र पाठान्तरम् । अथै: स एव] उपकारसाहित्यं तस्कदत्वेन नान्यथेव्ाह-- उपेति | 

अन्न समयवशेन देविभ्यादाह--सदरद्धिके इति । अन्यथेतदसङ्कतिः स्पष्टैव । स्वरूपहाने 

रविवश्चितस्वादाह--व्यवेति } उक्कदेतोरेवानुषङ्गमाह - नो बद्धिरिति । उत्तराधं विब्रण्वन् 

गोप्यभोम्यादिसाधारणं ध्ममाह-- नष्टो वीति । एतेन प्रसिद्धा्थनिरासः । अभिमेण 

पौनस्क्त्यापततेः तृतीयान्तं पूर्वान्वयि । छिदं च भेदनं विदारण च तदादीलयथः । योग्यतया 
व 1 

[1 

१क. च. ङ. रेचहापिते । २ क. ङ. उपकारिणि । रकग. घ.ङ छ. जः भेदादिना। 

न 
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रववत्क्रत्वा देयः। ततर गोप्याधिेष्श्ेर्ववत्छत्वा देयः। उपभुक्तोऽपि चेदृद्धिरपि हातव्या 

भोग्याधिदि नषटस्तदा पूर्ववत्कृत्वा देयः; वद्धिसद्धावे बद्धिहोतव्या । विनष्टः आय- 

न्तिकं नादं प्रा्तः,सोऽपि देयो मूल्यादिद्वारेण । तदान सवुद्धिक शूल्यं कमते धनी । 

दि न ददाति तदा मूढनाज्ञः,--“: विनष्टे मूकनाशः स्यादैवराजकृतादते । 

इति नारदवचनात् । दैवराजङ्ृताद्ते--दैवमन्नयुदकदेशोपप्ठवादि, देवङ्घताद्धिनारा- 

द्विना ; तथा सवापराधरहिताद्राजछ्ृतात् । दैवराजकृते तु विनाशे सवृद्धिकं मूल्यं 

परथगवचनम् । भावित इति--भोकाऽभ्युपगते साक्षिभि्वा मुक्तोऽनेनायमिव्यवं भाविते नष्ट 

सुबोधिनी 

विविनक्ति- तत्र गोप्याधिर्मषटदचेदित्यादिना । विनष्ट आत्यन्तिक नाशं प्रप्त इस्यादिक- 

मप्युभयाधरिविषये बोद्धव्यम् ॥ **९ ४ 

बारभट्धी 

आह--पवेव्ोते । उभयसाधारण्यमेव चिश्दयति । तत्रेति । तयोमेध्ये इत्यथः । 

न्वः दायम्मात्रम् । चेत् यदि ! तदेति शेषः | एवमभेऽपि । अत एवाऽऽह-उपेति | 

अपिना नाद्रासमुच्चयः । वृद्धिरपीति । प्रथमपादोक्तत्वात् अपिना पूववत् करण 

समुच्चयः । वु्धवेति पठे व। सञुच्चये ।।असद्धावे तु तावन्मात्रमेवेति बोध्यम् । द्विती - 

यस्याप्युभयाधेविषयस्वं कथयन् साधारणधमैमाह -- विनष्ट इति | वि पदरभ्य 

माह--अआलयन्तिकेति। चाथमाह-सोऽप
ीति । तस्स्वरूपस्यैवाभावादाह- मूल्यादीति

 | 

तद्दाने धनिना तस्मिन् दे ईवयं तादृशं सवै स रुभते। मूख्यं मूर) एवमग्रे सर्वत्र धनीस्य 

स्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः । विशेषमाह --यदीति । मृटनाड इति ] तथा सति सुतरं 

वृद्धिना्च इति भावः । विनष्टे दन्ते तथेति श्चषः। अव्यवहितापवादस्वेन तुयेपादं सम्रती- 

कं व्याचष्टे देवेति | अत एवाऽऽह- विनाशादिति । कचित्तत्रपि स्थरे विद्षमाह-- 

१क.ङ.मृटं। रग. घ. धनीति नासि। देयदा 1 ४.4" ररः ५ 

ृद्धिरपीति द्वितीयपादोक्तलात् दविवैति । ई फ. व. स्वर्यं ७ व. उदृण्डे (१) । 
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दातव्यम् अधघमर्णेनाऽऽध्यन्तरं वा; यथाऽऽह-““स्रोतसाऽपहते क्षत्रे राज्ञा चेवाप्रहासिति। 
आधिरन्योऽथ कतेभ्यो देयं वा धनिने घनम् ”इति। तत्र खरोतसाऽपद्ृते इति देवक्तो- 
पलरन्नषणम् ॥ ५९ ॥ 

अपि च-- 

आधेः स्वीकरणात्सिद्धीरक््यमाणोऽप्यसारताम् । 

यातद्चेदन्य आधयो धनभाग्वा धनी भवेव ॥ ६० ॥ 

अधिर्भोग्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिग्रहणसिद्धेः । न साक्षिरे- 

आधिर्विनष्टो वा देविकात् । अन्याद्यपद्वात् राजकीयाद्रा नाधमणिकाय देयः । स्वरू 

पहानिः विनाज्ः ; अपहारस्तु नादाः, स्पष्टमन्यत् ॥ ५९ ॥ 

ऋणिकार्षितस्य - आधेः स्वीकरणादित्यादि ॥ ६० ॥ 
असारतां यातश्चेदन्य जधया धन वा धनिने वहेत् । समर्षितस्यापि स्वीकरणे नो- 

सुबोधिनी 

अधिगोप्थस्य सोम्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादिति । गोप्यस्य स्यीकरणमातर 
भोग्यस्योपभोग इति दष्ट्यम् । भोग्यस्योपभोगेनव सिद्धिरित्यश्न नारद्वचनं प्रमाणयति- 

बाटंभद्री 
स्वापेति | कतात् विनााद्विनेव्य नुषज्यते । अनेन सूचितं तत्र विदेषमाह---दैवेति । आंधम- 

स्येव वस्तुना नोत्तमणेस्येति भावः। तदसम्भवे आह आध्यन्तरं वेति|खोतसा नय- 

दिसंबन्धिना। राज्ञेति-अधिङृतद्वारेति भाव. अत एव णिच् । अथज्ञब्दो अभ्यवहिततद्ानन्त- 

ये। धनं सदृद्धिकम् । तत्र न्युनतां निराचश-तत्रोति | तयोर्मध्ये इयथः । द्वितीयस्य कण्ठत 

उक्तःवादिति भावः । दैवेति--देवङृतमात्रेय्थैः ॥ ५९ ॥ 

अपि चेति ] अन्यदप्याधिविषये आहेल्यथेः। संकोचे मानामावादुभयसाधारण्येन 

व्याचषट-- अधिरिति । अत एव गोप्यस्य स्वीकरणमान्रत्वेन निवीहेऽपि भोग्येऽ- 

निवीहात्तदुपलश्चषणमिव्याह -- उपेति । तथा च यथासंख्यमन्वयः कृतः । 

साकांश्षत्वादाह -- आधीति ] इतुभ्यवछेद्यमेवाऽऽह -- न साक्षीति । मात्रपदे 
मानमामनि 

१ ब. ईदगस्थैव । 
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ए्यमात्रेण, ना्युदेर्यमात्रेण ; यथाऽऽह नारदः-““आधिष्ु हिषेधः प्रोक्तो जङ्गमः 
स्थावरस्तथा । सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यऽस्ति नान्यथा '। ईति। अस्य च फर 
"आधौ प्रतिग्रहे कीते प्रवा तु बलवत्तरा |" ईति । या स्वीकारान्ता क्रिया सा पवौ 
बर्वती , स्वीकाररहिता तु प्रवीऽपि न बर्वतीति । स चाधिः प्रयतनेन रक्ष्यमाणोऽ- 

त 

पभोम्यस्वसिद्धिः स्यात् । यल्नेनापि तु रक्ष्यमाणोऽप्यसारतां यातश्चेद्यदि पाल्यमानोऽप्य- 

सुबोधिनी 

आधिस्तु द्विविधः प्रोक्त इति । अथ वाऽऽधेर्गोप्यस्य मोग्यस्य च स्वीकरणादिल्यस्यान्या 

व्याख्या; तद्चथा--स्वीकरणश्ञब्दसेव पयाय उपभोगादिति ¦ अयमभिसन्धिः भुजिः 

पालने अभ्यवदहंरणे च वतैते । गोप्याधावुपभोगो नाम परिपार्नम् 1 अत्रोपेच्युपसर्ो 
व्याप्तौ वतते तथा चोपसगसूत्रम् ““उप सामभ्यसामीप्यव्याप््याचार्यकरणदोर्घस्यापन - 

दाक्षिण्यवाप्सारम्भपृजोद्योगकायौहैर्येमरणानशनेषु""इति। भोग्याधावुपभोगो नामाभ्यवहरणं 
फलाद्युपभोग इति यावत् । अस्मिन् व्याख्याने उभयत्र नारद्वचनमपि भ्रमाणयति-- 

> १३ आधिस्तु दिविध इति। अस्य च फटमिति। "जघ; स्वीकरणात् सिद्धिः *"इयस्य वाक्यस्येत्य- 

थः 1 फरस्वमेव पभ्विच्य दश्चयति--स्वीकारान्ता क्रैयोति | “रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्? 

इस्यसुमशं व्याचष्ट * स चाऽऽधिः प्रयत्नेन ?› इस्यादिना ॥ ६० ॥ 

नारुभद्री 
न विशिष्टस्य सिद्धिजनकस्वं सुचितंमत एव प्रागवधारणानुक्तिः । उदेशो वस्तुसंकीतिंतम् 
उपदेशति पाठातरम् । भोग्यस्य भोगेनैव सिद्धिरिष्यत्र मानमाह-यथाऽऽहोति) यद्वा स्वीकर- 

णादित्यस्य व्याख्या--उपभोगादिति ] भज परानाभ्यवहारयो रित्युक्तेरगोप्याधावुपभोगः 

परिपाख्नम् । मोग्याधौ अभ्यवहारणं फलाद्युपभोग इति यावत् | उपश्चब्दस्तु सौमीप्यसाम- 
श्थैष्याप्त्याचर्यङ्कतिमरणदोषदाक्षिण्यवीप्सारंभपूजनाध्ययनेषु वत्तेत॒ इति यथासंभवं 

योञ्यः। अत्र पश्चे उभयत्र मानमाह--यथाऽऽहेति । भागे हाति-उक्तद्यथेकमिदम् । अन्यथा 

उक्तभोगाभवे साक्ष्यादिमात्रेण नेव्यथैः। ननु किमनेन प्रकृते साधितमत आह-- 

अस्य चेति | अधिः स्वीकरणात् सिद्धिपिरलयस्येत्यथेः- | इतीति--दस्युक्ताथसिद्धिः फरमिस्य- 

थैः) फरत्वमेव चिशदयति-- येति । स्वीकारपदसुक्ताथेकम्। रक्ष्यमाणोप्वीष्यादि व्याच््े- 
रे 

स च।[ऽऽधिरिति। दिविध इस्यथः। दक्तसामथ्यादाह-- प्रयत्ननेति । अविरोधायाऽऽह- 

१. के. ङ. च. छ. उपदेश । २. ज. यद्यस्य । ३.--१. १३८. } ४७. व्य. २३. । 

५. थ. द्. अभ्यवहारे च । £. थ. द्. षाख्यान । ७ ‹ त्य ` इयस्य स्थाने ^ न्त्य इति भवेत् । 
८. त. बर्पे। ९. त.द. या स्वीका । १० फ. ब. ^ सामीप्य सामध्यैब्याप्त्याचार्थकरणदोष- 

स्यापनदा वीप्सारम्भ क्षिण्य पूजोदयोगकाये हासमरणस्वादनानशनेषु"" 
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पि काट्वदेन यदस्तारतामविकृत एव सवृद्धिकमूल्यद्रव्यापयाप्ततां गतस्तदाधिरन्यः 

कतेव्यो धनिने धनं वा देयम् । ““रक््यमाणोऽप्यसारताम् ? इति वद ताऽऽधिः प्रथ- 
[अ 

त्नेन रक्षणीयो धनिनेति ज्ञापितम् ॥ ६० ॥ 

^“ आधिः प्रणयेत् द्विगुणे "* इव्यस्यापवादमाह -- 

चरित्रबन्धककृतं स ब्ृद्या दापयेद्धनम् । 5 
सत्यङ्ारछरतं द्रव्यं दिगणं प्रतिदापयेत् ॥ ६१ ॥ 

चरित्रे शोभनाचरितं, चरित्रेण बन्धकं च॑रत्िबन्धकं, तेन यदव्यमात्मसाच्छृतं परा- 

सारभूतो ततोऽन्य आधेयः स्यात् । यद्रा यभ्मिन्न ववधन (१) मावाद्धनी अवेत । धनिने 

वा धनं सोदयं देयम्। आध्यतन्रं वा कायमिलय्थः ॥ ६० ॥ 

यथा अधौधिरपुष्यमाण एव स तु बन्धक मात्रतया श्रिते । तदा--चारेचबधक- 

छृतमित्यादि ॥ ६१ ॥ 
चरित्रबन्धककरते सोदयमथ दाप्यः। नाधिन्यागममाक्रेण मोच्य इत्यथः । अन्यत्राप्येव 

मेव विश्वासब्यवहारे सत्यङ्काराय च यदव्यमर्पितं तद्धिसवदता द्विगुण प्रव्यपेणीयम् } सस्य- 

सुबोधिनी 

यहव्यमात्मसाच्छृतं पराधीनं वा कृतमि्युक्तं पवतर तत्राऽऽत्मसाच्छतं दरम्यमाह-- 

बारुभदट्ी 

काडठेति। चेदथैमाह-यदीति। असारेत्यादिव्यास्या-- अविकृत एवे।ते। विते: ागुकछस्वेना- 

पौनरक्स्यायेदसुक्तम् । ततः तदा। यद्वा तत इल्स्यान्य इत्यत्रान्वयः । तदेति शेषः । तदेत्येच 

पाठान्तरम् तदेति सुचिताथमाह-रक्येति ॥ ६० ॥ 

अन्यथेक्तिविय््य॑स्पष्टमेव-- इत्यस्येति । इति पूवार्धोक्त स्याङृतकार्गो- 

व्याधिविषयकस्य तच्नास्येलथैः । शोभनेति -- रदाचरणमिल्यथैः । समासो 

क्रमेणाऽऽह-- चरित्रेगदयादिना । विनिगमकाभावादाह -- परेति } शएवपदस्य 

१ क. ङ. च. शाभनं चरितं । २ क. इ.  चरित्रबन्धकम्! इति नास्ति । ३* ब. तदाचरण 

४. फ. ब. सुष्टुयासाधनकृतेतिसमासो । 
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धीन वा कृतम् । एतदुक्तं भवति--धनिनः स्वच्छाशयत्वेन बहुमूल्यमपि 
द्रन्यमाधीक्ृत्याधमर्णेनास्पमेव द्रन्यमात्मसाक्करतम् , यदि वाऽघमणस्य खच्छारयलेना- 

स्पमूल्यमाधिं गृहीत्वा बहुद्रभ्येमव धनिनाऽधमणौधीनं कृतमिति तद्धने स पो वृद्धया 
सह दापयेत् । अयमारायः--एवंरूपं बन्धकं द्वियुणीभूतेऽपि द्रन्ये न नयति! कै तु 

स्वयमेव द्विगुणे दातव्यमिति । तथा सलयङ्कारकृतं--करणं कारः, भवे घञ् , 

सव्यस्य कारः सलयङ्कारः “कारे सल्यागदस्य'? ` इति सुम्-सत्यङ्कारेण कृतं स्यङ्कार- 
कृतम् । अयममिसन्धिः--यद्ा बन्धकापेणसमय एवेत्थं पसिमाषितं “हिगुणीभूतेऽपि 
द्रव्ये मया दविगुणं द्ू्यमेव दातव्यं नाधिनाद्यः! इति, तदा तद्वयुणं दापयेदिति अन्यो- 

ङ्ञारिणस्तु विसंवदतस्तद्धानिरेव; यथाऽऽह कात्यायनः--““सव्य्कारविसवादे द्विगुणं प्रति- 
दापयेत् । अङकवेतस्तु त्तषद्धानिः सत्यङ्कारप्रयोजनस् ॥” इति ॥ ६१ ॥ 

सुबोधिनी 

-घनिनः स्वच्छारायत्वेनेति । पराधीनङृतद्रव्यमाह-- यदि वाऽघमणेस्येति | सलङ्कार- 

मिव्येत्तं शब्दं निवेक्ति- करणं कार इत्यादिना } चारित्रबन्धककरतमिल्येतत् प्रकारान्तरेण 

व्याचष्टे--अन्योऽथे इलयादिना ॥ ६ ॥ 

वारभदरी 

शाब्दमथमुक्ता तात्पयाथमाह --एतदिति । तत्रात्मसास्कृतमाह-- घानिन इाति । 
द्वितीयमाद- यंदि वेति | बहिति(?)तदथेमग्ययं भिन्नं पद् वा। एवं पदाथानुक्ता वाक्यार्थ 
माह-तदिति | चारित्रबन्धकङृताभिल्यथः। स इत्यस्य ग्याख्या---नुप इति । सह युक्ते 
कृतीयेस्याह-सहेति । तदपवाव्त्वं स्पष्टथेतमाह ---अयमाशय इति । एवं रूपमिति- 
चरित्रहेतकमित्यथः । उत्तराद्धे व्यच तथेति | तत्रादौ सत्यामिति पदाथम्थान्तरस्था 

नुपयोगिनो निरासायाऽऽह-करणमित्यादि । सस्यङ्कार इति समयकरणमिलथैः। शपथकरण- 
मिति णवत् । सूत्रे कार इति धजन्ताणन्तयोस्तन्त्रेण निर्दे इति भावः । शब्दस्य वाक्या- 
थस्यास्फुटत्वादाह---अयमिति , आय इयथः । तत् सल्यज्कारकृतं द्रष्यम् । सम्भवा 

न त् त ना 

१. क. ग. स्वेच्छाश । २. च. छ- सवृद्धिनुपो वृद्धया । ३. अ० ६. २. ७०. । 
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ऽथेः | चासिमेव बन्धकं चखििरिबन्धकं चास्रराब्देन गङ्खस्नानामिहोत्रा- 

दिजनितमधूवमुच्यते । यत्र तदेवाऽऽ्धीकृय यदन्यमात्मसात्कृतं तत्र तदेव द्विगुणी - 
भूतं दातम्यं नाधिनाद्रा इति । आधिप्रसङ्गादन्यदुच्यत-सवयङ्कारकृतमेति ऋय- 

विक्रयादिन्यवस्थानिवांहाय यदङ्गटीयकादि परहस्ते कृतं तद्वयवस्थातिक्रमे द्विगुणं 
दातव्यम् । तत्रापि येनाङ्क्छयकाययापिंतं स एव चेद्रयवस्थाऽतिवेती तेन तदेव हीतन्यम्। 
इतरशवेद्रववस्थाऽतिवती तदा तदेवाङ्गलीयकादि द्विगुणं प्रतिदापयेदिति ॥ ६१ ॥ 

कि च- 

उपस्थितस्य मोक्छव्य आधिस्स्तनोऽन्यथा भवेत् | 

प्रयोजकेऽसति धनं कटे न्यस्याधिमाप्चुयात् ॥ ६२ ॥ 

धनदनेनाऽऽधिमोक्षाणायोपस्थितस्याऽऽधिमोक्तव्यो घानिना, न ब्रद्धेटोभेन स्थाप- 

यदा स्वृणिकः सोदयं द्रव्यं आदायोपरस्थितस्तदा - उपस्थितस्य मोत्छन्य 

इत्यादि ॥ ६२ ॥ 
प्रयाजकेऽसति धनं ऊुरेऽन्यस्याधिमाप्नुयात् । सोभ्यं दव्यमादायोपस्थितेजाधिमनु- 

त्खजन् श्रयोक्ता दण्डयः स्यात्| यदा त्वसंनिहितो धनम्रयोक्ता तदा तस्मिन् भयोजके तस्छुटुबे 

बारभद्री 

दाह--अन्योऽथं इति । प्स्यति भावविकेषणम् । समासमाह--चरित्रमिति । 

अन्न पक्षे चर्त्रशब्देन सदाचरणं नोच्यते ; किन्तु तज्जन्यं फलमित्याह -- 

चस्ति | अमरे समासः प्राग्वदेवेति सूचयन् वाक्याथेमाह -- यत्रेति । तदेव चरित्ररूप- 

वन्धकमेव । तदेव आत्मासाच्छृतं द्न्यमेव । प्रङक्ृतासंबद्धस्वादाह-आघीति। पदाथः प्रागुक्त 

एवेतिवाक्याथमाह --ऋयेति } आदिना दानम्रतिद्रहादि । निमित्ताभावे तथा कारणान 

चित्यादाह-- व्यवस्थानीति। विदेषमाद-- तत्रापीति, तयोमेध्येऽपीयथेः । व्यवेति-- 

तामुररुष्य वत्तेत इत्यथैः । तदेति शेषः। इतरः गृहीता ॥ ६१ ॥ 

किंचेति -- भ्राग्वत् । योग्यतया आह -- धेति | अधमणेस्येति 

भावः । पएतत्तासया्थमाह -- न व्ृद्धीति । अन्यथेत्यस्य व्याख्या -- 

१, क. वर्ती भवति तेन । २ ख. घ. दातव्यं । 

ण ०८७००५०५ ११४५ णन त ता ताना गपा 

[> 1 0 
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यितव्यः । अन्यथा अमेक्षणे स्तेनः चोरबदण्डथो भवेत् । असन्निहिते पुनः 

प्रयोक्तरि कुठे तदाप्तहस्ते सवृद्धिकं धनं निधायाधमणकः सीयं बन्धकं मू- 
हौयात् ॥ ६२ ॥ 

अथ प्रयोक्ताऽप्यसनिषितस्तदाप्ताश्च धनस्य म्रहीतारो न सन्ति, यदि वा असनिहिते प्रयोक्तया- 

पिविक्रयण धनदित्साधमणैस्य तत्र कि कतव्यमिव्यपेक्षित आह- 

तत्कारृद्तमूल्यो वा तच्र तिषठेदव्रदिकः 

समप्यं ढव्यं आधिमाप्लुयात् निस्संशयं गृह्णीथादिलयथः । पएवं धनिककुरे ष्यं समपयि- 

ष्वाऽ्ऽधिग्माद्यः ॥ 

तत्कारूकृतमूल्यो वा इत्यादि ॥ &३ ॥ 
तत्कारे कतं यन्मूल्यं तद्धानेकेन देयमिव्येतया परिभाषया वुद्धिशचून्यो धनिकहस्ते. 

सुवोधिनी 

असानेहिते पुनः प्रयोक्तरीति । भयोक्ता ऋणप्रयोक्ता उत्तमणं इति यावत् ॥ ६२ ॥ 

‹ अथ प्रयोक्ताऽप्यसाकन्नेहितः तदाप्ताश्च धनस्य गृहीतारो न सन्ति" इदयस्याश्स्यो- 

वारम 

अमोक्षणे इति । तावन्मात्रे इष्टापत्तेरतिदेश्षपरतया रुभ्यं तात्पयाथेमाह --- 

चौरेति] असतीति छेदेन नाशाविवक्षया द्वितीयाधाथमाह--असननीति | एनः तु । प्रयोज- 

क इत्यस्य व्याख्या--प्रयोक्तरीति । कणस्येति शेषः । धनदातयुंत्तमणे इल्य्थैः । यथा 

श्रुतार्थ बाधादतो लक्ष्याथेमाह --तदापोति । अथोदाह - सवृद्दीति | न्यस्ये- 

व्यस्य व्याल्या--निधायेति | आधिमिस्यादेरथेमाह-- स्वीयमित ॥ ६२ ॥ 

उत्तरावतरणमाह--अथेति] शङ्कान्तरमाह-यदि वेति। दिस्सा तदानेच्छा। ष्ठयन्तस्य पू- 

वौन्वयः] तत्र उभयचर वक्ष्यमाणवचने वाराब्देनाथेद्यसूचनाच्छब्दह्यमत्र फएरूतोव्याचष्टे-- 

१ ख. भवति । २ क. स्वयं । ३ फ. रकायामस्यां शङ्कन्तरमाह् । 
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तस्मिन्काटे यत्तस्याऽतरमूस्थं तस्परिकख्य तत्रच धनिनि तमाधिं वृद्धिरहितं 
स्थापयेत् न तत ऊर्वं विवधते, यावद्धनी धनं गृहीवा तमाधिं मुञ्ति यावद्रा 

तन्मूल्यद्रन्यमृणिने प्रबदयति ।} ६२ ॥ 

गदा तु दिगृर्णीभूनत्पि धने दिगण धनव मरीतव्यंन ताधिनास इति विचासिपृणकार 

एव, नदा द्विगुणीभूते द्रव्य अमन्निटिते चऽ्पपर्णे धनिना कि करनव्यमिन्यत जह-- 

विना धारणकांदाऽ्पि विक्रीणीत ससाक्षिकम् ॥ ६३ ॥ 

धारशकात्-अधमणंद्विना अधमर्ण असानिहिते साक्षिमिस्तदापतिश्च सह 

तिष्ठेत्! यदा तु धनं द्विगुणी भूतं चणिकश्चामशिद्दितः, नदा तर्का श्रावयित्वाऽऽधि निचिकन्पं 

गृह्णीयात् ,-- विनैव धारणकात् ससाक्षिकं विक्छीणीनेस्यथः ॥ ६३ ॥ 

सुबोधिनी 

तरं-- तस्मिन् काटे यत्तस्याऽऽघेरिति । “ यदि वा सन्निहिते थयोक्तरि '" इति यदुः 

त्रोत्तर--यावद्रा तन्मृरदन्यमिति || ६२ 

बारी 

तस्मिन्निति, ~ मोक्षणोचसकाले इत्यथैः ! षष्ठयथे बहुव्रीहिः । उभयच्राऽऽधिरन्वपदाथ इति 

शब्दाथैः स्पष्ट एवेति सुचयति- यत्तस्येति। तत्रेयस्य व्याख्या सवोमेति न्ययेन-त॒त्रेवेति। 

तस्याप्यशथमाह-- घनिनीति } अस्यापि तादयमाह--न तत इति | अथ अरयोक्तेत्या्या- 

शाङ्नोत्तरं वाशब्दमृष्ितमाइ--याव द्धनीति। वाडब्दसुष्चितं कथयन्नेव यदि वेत्यादिद्धितीया- 

दाङ्घो तरमाह--यावद्रेति ! वि्येच्छतं आह --तन्मृस्येति } ऋणिन इति--भधघमणस्या- 

न्तिकं प्रापयतीलयथंः ॥ ६२~ ॥ 
(क 

उत्तरानुरोधनोत्तमर्णस्मेवेदमिवयाह-- ग्रहीतव्यमिति ! स्वेयेति केपः । विचा- 
(~ 

क 

रितिमिति--अधमणेनति भावः ! निहिते चेतति पाठः । वेति पृषे ख चाथ । धारणका- 

दिति पडे बाहुुकात् कतरि च्युडन्तात् स्वथं कः । आधि धारयत्ति धारण- 

कस्तस्मात् । यद्र धारणं करोतीति णिजन्तात् ण्बुद् । रभिकादिति पाठे जधेधी- 

रण यस्यास्तीति मत्वं निति (2) केचित् ! तदथेमाह--अघरेति | सरणनिरासायाऽऽह- 

अघमर्णऽसमीति } अत्यस्य सखाष्िकमिदयत्रान्वयेन तत्सद्युच्ितमाह-- तदापैश्चेति | 

१ क. ख. ङ. ग. च. छ. ज. धारणिकात् ! २ ब. एतदनन्तरं “स्थिते* आधिं शदुचयन् इति वतते । 
5 & 
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तमाधिं विक्रीय तद्धनं गृहीयाद्धनी । वाशब्दो व्यवस्थितविकस्पाथः । 

यदर्णग्रहणकाछे द्वियुणीमूतेऽपि धने धनमेव प्रहीतथ्यं न लाधिनादा इति न विचारितं 

तदा--“्ाधिः प्रणदयेद्िणे ” ईाधिनाशः, विचारिते त्वयं पक्ष इति ॥ ६३ ॥ 

भोग्याधौ विरेषमाह-- 
19) भूः भ 

यदा तु दिगणीभूतमृणमाधौ तदां खड । 
थ [+९ ---- विष को. 

मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे दियुणे धने ॥ ६४ । 

यद्। प्रयुक्तं धनं खक्कैतया इद्धया द्िगुणीमूतं तदाधौ छते तदुत्पने जध्युत्पनने 

वृद्धय ग्रथमदिवसादारभ्य प्रयोक्ता भुञ्यमनेऽपि- यदा प दिगुणी- 

भूताभेयादि ॥ ६४ ॥ 

सुबोधिनी 

मूर वचनस्थस्य वाक्चब्दस्याभिप्रायमाह-वाराब्दो व्यवस्थितविकस्पाथं इति । 

-गवस्थितविकटपाथै्वमेव विभञ्य दशैयति-यदणैग्रहणकाक इ्यादिना । विचारिते 

त्वयमिति । अस्मिन् वचने जभिदहित इस्यथेः ॥ ६३ ॥ 

यद् प्रयुक्तं धनमिति,--अयमाशयः ऋणत्वेन प्रयुक्ते धने वृद्धया सह द्विगुणे जा- 

ते पश्चादाधिदैत्तो भोगाथै यदा, तदा अधः सकाशादुस्पन्ने धने द्विगुणे धनिनः 

वार्भद्री 

विक्राणोतिलस्य तातप्याथमाद--विक्रीयेति । यथाश्चतविकव्पस्य प्राग्बदसंभवात्-- व शब्द् 

ति | तवमे वाऽऽह-यद्णौति] तदा तस्मिन्काल पएवेव्यथः। विचारिते विति धनमेव तावत् 

ग्रहीतव्यं न सस्यभितीति शेषः। अयपिति---विना धारेति श्रकृतवचनोक्त इत्यथेः। तथा च 
९५ 

सिहावरोकनन्यायेन व्यवहितमपि तत् बुद्धिस्थीकृत्य पक्षान्तरस्वेनेदमुक्तमित्यथः ॥ ६२ ॥ 
[ क 

युक्तं उत्तमर्णेन वलम् चरणतवेन दत्तम् । कतया स्वङ्तथा । कचित्तथेव पाठ; । 

तदा द्विगणीभवनकारे । आघ छ्ृते सति तज्निवहाथमिति भावः । कृते इति-- 

घी [9 र इत्य ५ ट. 

आघाते ; एलमूत इत्ययः । घानन् इति- 

देषोऽयम् । अधिकरणस्य देषत्वविवक्षायां षष्टी । प्रविष्टे सति चर्णत्वेन केवर 

म्युक्ते धने चरृ्धया सह द्विगुणे जाते पश्चादाधर्दत्तो भोगार्थो यदा, तदा आधेः 

सकाद्ादुसपन्ने घने द्विगुणे धनिनि प्रप्ते सघ्याधिर्मोक्तव्यस्तेनेव्यथेः । संभवात् व्याख्या- 

= 
1 

देपपृरणम् 1 तदुत्पन्ने इत्यस्य व्याख्या 

"न 

१ व्यव० ५८। २ ज. स्वीकृतया । ३ क. क्च. आध्युतपन्न इति नास्ति । ४ पू ४५९. । 
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नये द्विगुणे घनिर्नःपरविष्टे धनिनाऽऽपिर्मोक्तम्यः]यदि बाऽऽदाविवाऽऽे दत्त द्विगुणीभूत 

द्रव्ये तयाऽऽधिरमोक्तेव्य इति,परिभाषया कारणान्तरेण वा मोगामविन यदा द्विगुणीभूत 

मृणं तदाऽऽधौ मोगार्थं धनिनि प्रति तदुत्यन् द्रव्ये द्विगुणे सयाधिर्मोक्तम्यः। अधर- 
कोपभोगे तदपि देयम् । सवेथा सब्द्धिकमूल्यणापाकरणाथौध्युपमोगविपयमिदं 

वचनम् ; तमेनं क्षयाधिमाचक्षते छोकिकाः । यत्र तु वृद्धश एवाऽऽध्युपमोग इति 

परिमाषा, तत्र द्रगुण्यातिक्रमेऽपि यावन्मूल्यदानं, तावदु पभुङ्क एवोऽऽधिम्। एतदेव स- 
कृतं बृहस्पतिना---““ ऋणी बन्धमवाप्नुयात् ! फटभोग्यं प्रणकाटं दच्ा द्रव्यं तु 

सामकम् ॥ यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्तदा न प्रनमाग्नी } ऋणी च न ठभद्रन्धं पर- 

सुबोधिनी 
प्रविष्टे सति आधिमोक्तव्य इति । यदि वाऽऽदवेवेति--+अयमाशयः-- कणम्रह- 

णकाल एवाऽऽधि दददधमणे एवं रवीति ‹यदा दब्ं वृद्धया सह द्विगुणं जायते? तदा 
अयमाधिस्स्वया भोक्तव्यो न ततः पृवेम्* इति । एवं च परिभाषया यावत् 

द्विगुणं भवति, तावदाधेर्भोगाभावः । अथवा यावत् द्विगुणे भवति, तावत् 
९. _ = ९ ५, 

 ऋटणग्रहणकारूदत्तस्याऽऽधदविकराजिकव्यसनरूपकारणान्तरवशात् मोगाभावः । एव- 

नार्मद 
नान्तरमाह -- यदि वेति ] आदावेव कणग्रहणकाले एव । भागाभावे परिभाषारूप हेतु- 

माह-- द्विगाणीति | भोक्तव्य इति पाठः| न इत आरभ्येति भावः । ऋणग्रहणकार एवाऽऽधि 

दददधमणैः एवं ब्रवीति (यदा दरव्यं ब्रदधया द्वियुणीभूतं तदा आधिमेक्तव्यः इति; उत्तमर्णोऽ- 

पि तथेवानुजानीते इत्येवं परिभाषया बाधेन पूवे भोगाभावेन द्वैगुण्ये जातेः ततो भोगे 

परार्धे स्वीयद्वियुणधनखाभानन्तरमाधेरूपमोगाभावः, कितु मोचनम् इत्यथः । कारणान्तरेण 

भगाभावसमवादाह-- कारणान्तरेण वेति | उत्तमणेस्य स्वच्छाशयस्वनाल्ेडधस्वेन च 

धने द्विगुगेऽहमाधि भोक्ष्ये नेत आरभ्येति ग्रतित्तायामधमर्णैन तथा ऊुर्वित्यङ्गाक्रते उत्तमण- 

स्य सघ्यवचनत्वरूपकारणान्तरेण बाधेन पूर्वं भोगाभावेनेत्या्थेः। स्वरूपतः प्रवेशस्य पूवमेव 

सत्वादाह--भोगार्थमिति | तदपि अधिकञुपञक्तमपि । अपिनाऽऽधिसमुच्चयः। तास्पय- 

थंमाह--सर्वथेति; पक्चदयेऽपीत्यथः । आध्युपभोगेति-- तद्पाकरणार्थोऽयं आध्युपभोगं 

सदधिषयक इत्यथः । उपभोगेल्येव पाठो वा । क्ष्याधिमिति --ताद्शक्णनाशकाधमिखथः। 

तथा च पश्चद्येऽपि द्वैगुण्ये सति भोगे कते स्वीयद्िगुणरामे ए्वाऽऽधिर्मोक्तम्यो न ततः प्रा 

गिति सिद्धम् । विशेषमाह-- यत्र विति | पुवानुषज्ाथमाह-- णीति } स्वरसतोऽथद्रया- 

व विवा 

१ क. धनिनि । २ सर्वै्वपि उपटन्धपुस्तकेषु अयमेव पाठः । ३ ख. द्विगुणीभूते, 

४ ख. ज. पूव्यापकरण ०। ड. मरणो ०1 ५ ड. मूटदा०। ६ ङः, एवाऽऽधिम् › इति नास्ति । 

७ यद्धि चादा० } ८ त. वद ।९ त. स्याप्यापे । 
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स्परमतं विना ॥” इति? अस्था्थैः-फटं भोग्यं यस्यासौ फलमोग्यः बन्धक आधिः | 
स च द्विविधः--सनृद्धिकमूल्यापाकरणार्थो वृद्धिमात्राथीपाकरणा्थश्च | तत्र च सवृ- 
द्विमूल्यापाकरणा्थं बन्धं प्रूणेकाठं--प्रणः कार यस्यासौ प्रणंकारुः-तमप्तुयादणी] 
यदा सवेद्धिक मूल्यं फएर्द्रारेण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमवाप्नुयादियथेः। वुद्धिमात्रा- 
पाकरणा्थं तु बन्धक सामक दक्वाऽऽप्नुयादणी } सम मस्य, सममेव सामकम्} स- 

स्यापवादमाह--““यदि प्रकधितं तत्स्यात्!” तदन्धकं प्रकधितमतिरायितं वृद्धरप्यधि- 

कृफ़टं यदि स्यात् “तदा न धनभाग्धनी सामकं न रमेत् धनी ;-मूस्यमदत्वै- 

व ऋणी बन्धमाप्नुयादिति यावत् । जथ व॑म्रकधितं तट्रन्धक वृद्धयेऽप्यपयाप्तं, तदा 
{^ 

सुबोधिनी 
सुभयथाऽपि ऋणम्रहणकारूदत्तस्याप्याधेभोगाभावनं हेतुना ऋणे हविगुणे जाते पश्वादुपभोक्तु 

धनिनि प्रविष्टे सति, आध्युतपन्नद्रव्येऽपि द्विगुणे जातत, वृद्धया सह दिशुणीमूतणंसमः सलाधि- 

मोक्तव्य इति 1 ‹ ऋणी बन्धसवाप्चुयात् ` इव्यादि बृहस्पतिवचनजातं व्याचषटे--अस्याथे 

दरस्यादिना । तत्र “कणी बन्धमवाप्नुयात् । फरभोग्यं पूणेकाटम्” त्ये तद्न्तमेकं वाक्यम्] 

तत्तस्पंय॑सहितं व्याच “फलं भोग्यं यस्येयादिना बन्धमवाप्नुयादिलर्थं इष्यन्ते 
1 “दत्वा व्यं च सामकम् ?” इत्यस्ांशस्य व्यास्या--वृद्धिमा्रापाकरणाथमित्यादिना | 

“यदि म्रकरषितं तत् स्यात् तदा न धनमाग् घनी 1 इलञ्ुमंशं व्यास्यास्यन्नवतारयति-- 

अस्यापवादमाह इति ! “ऋणी चन मेद् बन्धम्” दत्यञुमंरं व्याचर-अथ त्वप्रकार्षित- 
मियादिना । “यदि प्रकर्षितं तत् स्यात् तदा न धनभाग् धनी! ?? दलं वाक्यम्,“ ऋणी च 

वारुमद्री 
प्रतीतराह-- अस्याथे इति } वाक्याथबोधोपयुक्तमादावाह-- फर्मिति | मात्रपदेन 

्ूल्यव्यवच्छद्:। वाक्यायसाह-- तत्रात | तयास्य इत्यर्थः । अस्याप्यथमाह- 

यदेति | एवं चेदं ्रागुक्ताथकमेव । धनिन इति प्राग्बव्। द्टितीयमाह -वृद्धीति ] चाथमाह 

विति } सममिव्यस्वार्थो-मू्यमिति] स्वाथैऽण्काचिव्याह -सममेवेति } अघ्यपिति- 
बहस्पतिरेव "द्वा दन्य च सामकम्”दति स्वोक्तमेवापवदतीलयथः। प्र्तकमाह--यदीति | 

व्याच्े- तदिति } भनभग्डनीखसख व्याख्या-सामकं न ठमेत धनीति । ताष्प्थ- 
माह मूल्यमिति । “णी च {न क्मेडनम्”' इत्यंशे ज्वच्छे--अथ लिति } अभ- 
केत्यस्य श्या््या --वरद्धयेऽप्रीति । अपिना मृद्यसञुचखयः; । अनुषङ्गणाऽऽह-- 

तोसु िनािमोि भ्मि  िु्म [1 ह भ जत प 

१.--११. २३३२-४. ।२क्.ध.सवृद्धिमू।\ रक. घ. सवृद्धिम्। ४ क, अथाप्र° | 

५ थ. द्. यथे} ६ त. त्वेकं वाक्यम् । 
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सामकं दच्वाऽपि वन्धे न ट्मेताधम्णः;--जद्धशचेपमपि दख च्मेतन्यथः। पुनरभ- 

यत्रापवादमाह--“ परस्परमतं विना -- उत्तमर्णाधमणयेःः परस्पराचुमन्यमत्र 
८ यदि प्रकर्पितम् " इत्यायु्त, परस्परालुमता तावदुपसुङ्के धनी, निङृषटमपर 
मूरमात्रदानेनैवाधमर्णो कमत इति }! ६४ ॥ 

५ इति कमादानम्रक्रणस् ॥ 

धने प्रविष्ेसस्याधिमोय्यः } न त्ववंगेव दिमुणद्रव्यप्रदानरुक्षणोऽस्य प्रणान्ञस्स्यादि 

ल्सिग्रायः #॥ ६४॥ 

सुबधिनी 

न रभेद्धन् 7 इत्यपरम् । एतदुभयमपि दृहस्पतिरेवापचद्तीत्याह - पुनरुमयत्रार्पवा- 

दमाहेति ॥ ६४ ॥ इति श्रीभदविश्वश्वरविरचितायां सुबोधिन्याम् ऋणादानप्रकरणम्।। 

बाटभद्री 

(प १ 

सामकामिति। चाऽष्यथे इत्याह-अपीति। ग्युत्करमे इति मावः, सवैथा रामामावो न प्रतिपा 

इयाह--वाद्धदोपमिति। अपिना मृ्देःधसखुश्चयः । पुनरुभयत्रोति-“ यदि प्रत्या""चद्धोक्तं 

“णी चः ? इयं सं च स एवापवदतीलयथैः। मतभिलयन्र भावे क इत्याह -- अनुमव्येति । 

इयादुक्तामिति--उमयसुक्तमिलथेः । यावन्मृल्योति--दृ्धिदानसत्रोमयत्र न । अत एव्र 

-मत्रिति] निक्ृष्टम्--अपङ्षटम् । अभ्रङृष्टमिति पाठान्तर › - विगतम्रकपकमिति तदर्थः ¦ 

निद्ष्टमिति पाठः सुगम एव ॥ ६४ ॥ इति च्हगद्यनमप्रकरणस् ॥ 

$ ख. उत्तमाधमर्णयोः ! २ क. इव्युक्तम् । ३ त. तराप्यप 1 
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अथ निक्षिपभ्रकरणमू ४ 
उपनिधि प्रलाह-- 

वआसनस्थमनाल्याय हस्तेऽन्यस्य यदप्येते । 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तत् ॥ ६५ ॥ 

निक्षेपद्रव्यस्याऽऽघारभूतं दव्यान्तरं वासनं करण्डादि, तत्स्थं वासनस्थ यव्यं 

रूपसङ्भयादिविशचेषमनाख्याय अकथयिला सुद्रितमन्यस्य हस्त रक्षणार्थं विम्भाद्- 

प्येते स्थाप्यते, तदव्यमोपनिधिकमुच्यते; यथाऽऽह नारदः-* असद्भयातमविन्ञातं 

सर्द यन्निधीयते । तञ्जानीयादुपनियि निक्षेपं गणितं विदुः।।'' ईति। ^“ प्रतिदेयं 

तथेव तत्” यस्मिन् स्थापितं तेन यथैव पूरवमुद्रादिचिद्ितमपितं तथेव स्थापकाय 

प्रतिदेयं प्रत्यपेणीयम् ॥ ६५ ॥ 
> 

आध्यनन्तरं विश्वासार्पितव्वसामान्यात् उपनिधिरुच्यते- भाजनस्थमनास्या.- 

येयादि ॥ 
उच्यत इति शेषः । 

प्रतिदेयं तथेव तत् ॥ ६५ ॥ 
क्रापि स्थितमनिर्दिष्टस्वरूपं कस्यचित्परिग्रहे यस्समप्वैते स्वयेदं रक्षणीयमिति । 

हस्तशब्दः परिग्रहाः । न्यस्य क्षिप्येल्यथैः । तत्नोपनिधिसंक्ञकं यथागृहीतं तथेव 

प्र्यपणीयमिलयथः ॥ ६५॥ 

बाङभद्टी 

उपनिधिमिति- तस्सम्बन्धिनमित्यथेः । उदेशक्मादिति भावः । निक्षिपो- 

पनिध्योः स्वट्प एव मेद् इति सुचयब्राह-निक्षिप्येति | आदिना संपुटकादिस्थं दन्य- 
®> (व 

मिति पाठः। यदव्यमिति पटे तदिति ेषः । आनाख्याने कमोकाङ्कस्वादाह-रूपेति । तदप 
ष क क 

विक्ञेषमित्यथेः । तस्याप्यथेमाद-मुद्रितमिति। अपण फ्हेतुमाह--रक्षेति।अनेनोपनिधीयत 

इति निक्षिप्यते इति च ग्युध्पा्तिः सूचिता ।ओपेस्यत्र विनयादिस्वात् स्वाथे ठगिति मावः । 

जसंख्यातमगणितमू | अवीति-रूपतः। अत एवाऽऽह-समुद्रामेते | निक्षिपपदाथमाह- 

निक्षेपमिति | गणितं सङ्कयातम्। तुचैपादं म्याच््े-प्रतीति अर्पितं स्थौपकेन ॥ ६५ ॥ 

१ विश्व० भाजन । २ संरद्धं। ३ (?) 1 ४ कमांकाड््षायामाह् । ५ ब. स्थापनेन | 
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प्रतिदेयमिलयस्यापवादमाह-- 

न दाप्योऽपहतं त तु राजदेविकतस्करेः । 

तसुपनिधि राज्ञा दैवेनोदकादिना तस्करर्वाऽपहृतं न दाप्योऽसौ यस्मिरुपनि- 
हितम् । घनिन एव तत् द्रव्यं नष्टं यदि जिह्यकारितं न भवाति ; यथाऽऽह नारदः 

“ग्रहीतुः सह योऽर्थेन नष्टो नष्टः स दायिनः | दैवराजकृते तद्वन चेत्तम्जिह्यका 9 

स्तिम् ॥ ' इतिः । 

यतत दव्युपनिहितं-- न दाप्योऽपहतं तचिलयादि ॥ ६६ ॥ 
राजाद्यपहतमपराधी न दाप्यः ॥ ६६ ।॥ 

सुबोधिनी 

अथ निक्षपप्रकरणम् ॥ ग्रहीतुः सह योऽर्थनेति+-अस्याथः, --अहीतुर्थेन सह यो- 
ऽर्थो नष्टः, सोऽर्थो दायिनः स्वामिन एव नष्टो नोपनिध्यादिरक्षकस्येति । एतच्च चोरहतादप 

बार्मद्री 

५ तत्त॒ राजदेवकतस्केरेः ” इति पाठः । स्वाथ कः । देविकेति पठे प्राग्वत् 

स्वाय कः । तदाह--तमिति । असावित्यस्याथेमाह-यप्षिनुपहितमिति । विशेषं कथयन् 

तायर्याथैमाह-- धनिन एवेति । तदेति शेषः | जिद्धेति--कपटप्रयोजितमपहरणमित्य- 

थैः ! जिद्यस्य प्रयोजकत्वात् णिच । ग्रहीतुरिति- प्रहीतुरथन धनेन सह य उपनिध्यादिनष्टः 

स दायिनो धनस्वामिन एव नशो नोपनिध्यादिरक्चकस्येल्यथः। एतच्च तस्करापहारविषय- 

मिलयाङयेनाऽऽह---दैवराजक्रते तदहदिति । देवराजाभ्यां कतेऽपहारे उक्तवदेवेलयथः । 

ग्हीतुरथेन सहेति नास्य सत्यत्वप्रतिपादनपरं न स्वार्थपरमिति सृच्यन् तृतीय 

शेषमाह -न चेदिति । तत्--अपहरणं॥ ६५ ॥ 

नमन 

१क.ग. घ. विश्व ततु 1२ तम् इतिनास्ति। २ख.ध.ड. च-छ. ज. ज्ञ. उपहितं । 

५ न्च. मोये न्टर्थदायिनः । क. नष्टो नष्टाश्दाथिनः । ५ क चेन्न जह्येन का० । छ. न तल्जिघ्येन 

का०। ६.~--* ९१) 
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अस्यापवादमाह-- 

सप्रषध्चन्यार्मितेऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम् ॥ ६६ ॥ 
स्वामिना मार्थिते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकार यद्यपि राज- 

भिर्येषो नाशः सेजातः अथाऽपि तदञ्यं मूल्यकटपनया धनिने प्रहता द्यो, 

रज्ञ च तत्समं दण्डम् ॥ ६६ ॥ 
आक्र प्रातु दण्डमाह-- 

आजीवन् स्वेच्छया दण्डयो दाप्यस्तं चापि सोदयम् । 
यः सेच्छया स्वाम्यननुज्ञयोपनिषहितं दव्यमाजविद्युपमुङ्क व्यवहरति वा,प्रयो- 

गादिना खमभार्थम् , असाबुपमागानुसरेण साभानुसारेण च दण्डयः । तं चोपनि- 
दोषश्चन्मार्भिते प्रयाचति अदत्ते अनर्पिते तस्कराषहरदलक्षणा दोप्शचदाप्यो हृतं 

तस्समं च राके दाप्यो दण्डः } ६६५ 

सुबोधिनी 
क्षणाम् । सस्याप्यपवाद इवि। “नन दाप्यापहतं (तं) तु" इति यदुक्तं तस्येत्यथैः। अस्मिन् 

प्रकरणे इतरक्निगदब्याख्यातम् ॥ ६€ ॥ इति श्रीभद्रवेश्चेश्वरविरचितायां सुबोधेन्यां 
निक्षेपप्रकरणम् ॥ 

वार्भद्धी 
अदत्ते इति छेदः 1 भूतस्वमविवक्षित सति सप्तमीति सूचयन्नाह---यदि न 

ददाति तदेति । सत्िसक्षम्या सू्ितमाह तदुत्तरे ति | छियाविशेषणं चतत् । चदथमाह-- 

यद्यपीति ॥ साकाष्कुत्वादाह--अथापीत्ति } तस्ामावादह-- मूल्येति ॥ ६६ ॥ 

यद्यपि सोदयोपनिधिदानरूफयिश्चप्येऽपि वक्ष्यमाण इति अथ मोक्तारं भ- 
व्याहेव्येवोचितं , तथाऽपि पूव तदानस्यं सुस्यस्वं दण्डस्य गोणस्वभिति पश्चादु- 

पात्तदण्डस्य प्रसङ्गेन चक्ष्यसणेव वपरीत्यं तन्न तथव पाठादिति तेनैव सङ्गतिनं त॒ 

तेनेति सूचयन्नाह -- भोक्तारापिति} उच्छद्ण्ड प्रसङ्गादिति मावः तदनुल्लायामपि स्वेच्छायाः 
सक्वात्तास्पयौथमाह -स्वाम्यननुज्ञेति | म्रास्वदाह-उपेति | जाजीवक्निति लक्चणहेस्वारिति 

(\ 

शतुरिलाह--आजगवतीति । चदथमाह--उपेति । अत्तीष्यथेः। यत्रनास्य संमवस्तत्राऽऽद- 

व्यवहरति वा प्रयोगादिना खमाथमिति } एवं च भ्यवस्थितविकत्पो बोध्यः । विडशषा- 

नुक्ते राये आद--उपेति } दवितीय आह--राभति | वेत्ति पाठः! चः पादपूरण इत्याह- 
0 तात 2 

~ नाना 

सुबो ०. स्याप्यप वा०। २ विश्व० दोषश्च । ३ क. ग्रथितो । ४. घ. इ~ च. प्रत्याह । 

५ क. आनीवन्चुप० । & फ. दण्डं तत्सदित । ब. दण्डं तत् । 



निक्षिपप्रकरणम् ] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ४६५५ 

ध सोदयम् उपमोगे सवृद्धिकं, व्यवहारे साभ, धनिने दाप्यः ! इद्धिपमाणं च 
काल्यायनेनोक्तम्--““निक्षपं वृद्धिशेष च ऋयं विक्रयमेव च । याच्यमानो न चेद- 
चाद्रधेते पञ्चकं रातम् ।” इति। एतच्च भक्षिते द्षट्यम्। उपेक्षाङ्ञाननषटे तु तेमैव 
विरेषो दरितः-““मक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उक्षितम् । किञिन्न्यूनं प्रदा- 
प्यः स्यात् दरन्यमज्ञाननाद्ेतम् || इति । किञ्चन्न्यूनमिति चतुर्थारा्ीनम्। ॥६६॥ 

[> षै धमौन् 

उपनिधेधमोन् याचितादिष्वतिदिरति- 

याचितान्वाहितन्यासनिक्षपादिष्वयं विधिः ॥ ६७ ॥ 

विवाहायुत्सवेषु वघ्रालङ्कारादि याचित्वाऽऽनीतं याचितम् ; यदेकस्य हस्ते 
निहितं द्रव्यं तेनाप्यनु पश्वादन्यदस्ते “स्वान देहि इति निहितं तदन्वाहितम् ; 
न्यासो नाम गृहस्वामिनेऽदरोयित्वा तत्परक्षमेव गृहजनहस्ते म्रक्षो “गृहस्वामिने 

याचितं कायोथमाहतं परकीयसुपस्करादि ; अन्वाहितमन्यस्यार्थे यद्न्यत्रा्पितं, 
प्रतिम्रहप्रसङ्गेन वा यदरुड्धमेव पात्रादि उपकरणतवेनार्पितम्; ज्यासोऽनिर्दि्टस्वरूपं द्यं 
णना तिन त ज १ [1 ५ क ०५५११ 

बारभद्री 

चेति । प्राग्वत् सोदयमित्यस्याथद्रयमाह--उपेति] दाप्यः दाप्योऽपि, - अपेरत्र सम्बन्धः। 

नात्र प्रागुक्ता वृद्धिरित्याद-- वृद्धिप्रमाणं चति } चस्स्वर्थं । इद्धिद्ेषम् अवदिष्टा बृद्धिः, 

क्रयं कीतसम्बन्धि द्रव्यं, विक्रयं विक्रीतद्रव्यं, याच्यमानमिति पाठः । अस्याः वृद्धेः सवत्र 
प्रासो विशेषमाह-एतचेति | उक्द्धिभ्रमाणं चेत्यथैः ! उपेक्ेति--उपेक्षा च अ्लानं च 

ताभ्यां नष्टेत्यथः। तेनैव कात्यायनेनैव । व्यासोऽप्येवमानुषूर्चिक एव । अव्यवस्था निराच््टे-- 

कि्चिदिति ॥ ६६“ ॥ 

तत्राऽऽदौ याचितादिपदाथांनाह--विवाहादयुत्सवेष्वित्यादिना तथैव ॒चेतीष्य- 
न्तेन।आनीतमिति छेदः तच्र हेठमाद-इति] <) स्वामीति।नेऽदीत्यत्र अकाररश्टेषः।षष्टीपक्ष 

ऽप्येवम्। स प्राग्वत् ¦ तदिति ,-- गृहस्वामील्थः। क्षेपो न्यसनम् । ततर हेतुमाह -- गृहेति। 

१. याच्यमानम् । २. “स्वामिनेऽद शयिता ̀  इत्यत्र अदशेयितवा इति पदच्छेद इति भावः । 

२. सा षष्ठी, ्रावत्--प्रदानस्य तत्वाविवक्षया सामान्यतस्संबन्धत्वविवक्षया । 
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६६ याज्ञवस्क्यस्मरतिः |व्यवहाराध्याये 

समर्पणीयम् ̀  इति ; समक्षं तु समपणं निक्षेपः ; आदिशब्देन सुवशकारादिहस्ते 
कटकादिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवणदेः, प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनयिक्षयः * त्वयेदं 
मदीयं रक्चणीयं, मयेदं व्दीयं रक्ष्यते" इति न्यस्तस्य ग्रहणम् ; यथाऽऽह नारदः 

‹“एष एव विधिदषटो याचितान्वाहितादिष । शियिष्रूपनिधो न्यासे मतिन्यासे तथैव 
च ॥'› इतिः । एतेषु याचितादिष्वयं विधेः उपानैषेर्यः प्रतिदानादिविधिः 

स॒ एव वेदितव्यः | ६५७ ॥ 
॥ इति निक्षेपप्रकरणस् ॥ 

तत 

यद्रक्षणार्थं समर्पितम् ; निक्षिपोऽन्यहस्त एव यदन्यस्मे देयत्वेन निक्षिषम्;-- एतप्विति 
याचितादिष्वयभेवोपानेधिको विधिद्रैष्टग्यः ॥ ६७ ॥ 

बाङुमट्ी 

इति-हेतो समक्षमिति-दशेनप्ैकमित्य थंः।अत एव. “निक्षेपं गणितं विदुः* "इति भागुक्तनार- 

दैकवाक्यतयेति बोध्यम्) दितीयमह-प्रतीति । तस्स्वरूपमाह--प्रस्परेत्यादिन्यस्तस्येत्य- 

न्तेन] आदिश्ब्देनो मयगरहणे मानमाह-यथाऽऽहेति ।एषेति,-““रहोदत्ते निधौ यत्र दिसं- 

वादः प्रजायते! विभावक तत्र दिव्यसुभयोरपि च स्तम् ॥ ` इति प्रागुक्तरूप एवेत्यथेः। टृ 

इति, इति पाठान्तरम्, आदिना लिक्षपमहण, बहु वचनं व्यक्तयभिपरायः । रिद्पिषु,- 

तन्न्यासेषु। एवं पदाथानुक्ता वाक्याथमाह--एतेष्विति ; मृखोक्तेषु इत्यथः । अयं विधिरि- 

त्यस्य व्याख्या---उपेति } ६७ | 
[ता म 

१ ख. पेक्षायां । २ “रित्ये चोप ' इति कचिद्पाठः । २.--२. १४. । 
ण भ मत पा जा ० 



अथ साक्षिप्रकरणम् 
“° प्रमाणं छ्िखितं युक्ति : साक्षिणश्चेति कोर्त॑तम्।” इत्युक्तम्) तत्र मुक्ति 

रूपिता, साम्प्रतं साक्षिस्वरूपं निरूप्यते । साक्षी च साक्षाद न च्छूवणाच्च भवति ; 

यथाऽऽह मनुः-““समन्ं दर्यनात्साक्षं श्रवणाचेव सिद्धयति।"इति | स च हविधः- 
क्ृतोऽक्ृतश्वेति } साक्षिवेन निरूपितः कृतः, अनिषूपितोऽकृतः । तत्र कृतः प- 

खविधोऽङृतश्च षड़िघ इयकादशविधः; “वथाऽऽह नारदः--“एकादशविधस्सा्षी 

रान षट मनीषिभिः) कृतः पञ्चविधो जेर्थः षड़्िधोऽङ्ृत उच्येत।।' इति “ तेषां च 
भेदस्तनेव दर्शितः --"“डिलितः स्मारितश्चैव य॑टच्छाभिक्ञ एव च। गृूढश्चोत्तरसाक्षी 

सर्वैत्रणौदानादौ व्यक्तिहेतधो लिलतं साक्षिणो अुक्तिश्वेति | तत्र भुक्छिरस्थावरा- 

दौ, अन्यत्र तु छिखित साक्षिणश्च । तथा च नारदः --^.छिखितं साक्षिणश्चर्व प्रमाणे 

व्यक्तिकारके ॥'` इति सामान्यविवक्ष्यवाऽऽह । तेनार्थप्रतयर्थभ्यां साक्षिभेषटिखितेन चा 

बार्भद्री 
अथ साश्षिनिरूपणस्य अव्यवहितसङ्गत्यमावात् व्यवहितसङ्गातिकथनपूवंकमु पयुक्तं 

मूरानुक्तमुपोदयातरूपमाह -- प्रमाणमि्यादिसमुदाहृता इतीष्यन्तेन | भु- 
क्तियिते- तेषां मध्ये इत्यादिः दशेक्तानसामान्याथैत्वेन सौक्षा दष्टरीति सूत्रसिद्धमेवाथैमाह ~ 

साक्षादिति।समक्षं दशनात् साक्ष्यमिति,-समक्षमिस्यस्य श्रवणेऽपि सम्बन्धः| समक्षद्ेति 
पटे त॒ छुष्तविभक्छयन्त प्रथक् पदम्) तथा च साक्षात् दशनात् साक्षात् श्रवणाच्च साक्ष्यं सिद्धथ- 
त्येवेत्यथैः साक्ादिव्यनेन षरम्पराग्यावृत्तिः! नारदोऽपि ^“सन्दिग्धेष् त॒ कार्येषु तथोर्विवद्- 

पष्य, (५ मानयोः! द्टैश्रतानुभूंतत्वात् साक्षिभ्यो ग्यक्तदश्ेनम्॥ ` इति " निरूपितः- प्रतिपादितः । 

इतीति-मिखित इति शेषः । एकादरोति,- बृहस्पतिना तु द्वादश्विध उक्तः--““ ङ्खितो 

ङेखितो गृढःस्मारितः कुल्यदूतको । यादच्छिकश्चोत्तरश्च कायमभ्यगतोऽपरःनुपोऽध्यक्षस्तथा- 
ग्रामः साक्षी द्वादशधा स्मृतः) ??'इति ; अथिना पत्रे निवेदितो खिखितः; अथि प्रत्यर्थिनोः 
परेण निवेशितो छेखितः ; कड्वादिव्यवधानेन श्रावितो गृढः ; पुनः पुनःकाये स्मायमाणः 
स्मारितः; यदच्छथ वाऽऽगतः साक्षीकियमाणो यादच्छिकः; श्रवणात् श्रावणाद्वा साक्षिणासुष- 

यपरिभाषमाण उत्तरः; अध्यक्षः प्राड्वाकादिः। अन्यत् स्पष्टम् । अत्र मूरख्मनुपदमव स्फुटीभ- 
विष्यति । अत्र रेखितोऽथिकः ! मेदः भेदश्च ; तेनैव नारदनेव ]} यद्च्छाभिच्र इति-- 

यरच्छया स्वेच्छया अभिन्नः मितः; प्राक्च इति यावत् । यट्च्छाभिन्ञ इतति पाठान्तरम् । 
॥ 7) "४. 

१ व्यव ° २२. २. समक्षदशैनात् । ३.--८- ७४॥ ४ तेषामिति कचित् । ५.-- १३७८ 
६. छ. ^^तेषां च ?' इत्यरभ्य ^८ कृतं इति *› इयन्तं नास्त । ७. यदच्छाभिनन । <. श दवे" इति 
कचित् । ९.--4- :१७.1 १०. सा्षार्टरि संज्ञायां । ११ च ` कायेषु “2०” इति कचित् 1 

२ >) उपि ६ ठगाकतिग १२ श्रेतदष्ट' इति कचित् । १३ " भूतात्” इति काचैत् । १४ ‹ व्यक्ते" इति कचित् । १५. 
१, १४७. । १६. ७. १--२ 



४६८ याज्ञवस्क्यस्मरृतिः [न्यवहाराध्याये 

च साक्षी पञ्चविधः कतः]? ईति | खिदितादीनां च स्वरूपं काल्यायनेनोक्तम्-- 
“अधथना स्वयमानीतो यों ठ्ल्य सन्निवद्यत } स साक्षी टिखितो नाम स्मारितः पत्र 

काटते।*” इति । ““स्मारितः पत्रकादतेः” इत्यस्य विवरणं तेनैवं कृतम “यस्तु कार्प्र- 
सिद्धवश दषा कार्यं पुनः पुनः। संमायते द्यथैना साक्षी स स्मारित इहोच्यते॥'इति। यस्तु 
यद्च्छयाऽऽगतः साक्षीक्रियते स यद्च्छाभिज्ञः। अनयोः पत्रानारूढव्वेऽपि मदस्तेनैव 

द्ितः--“प्रयोजना्थमानीतः प्रमङ्गादागतश्च यः | द्वौ साक्षिणौ लट्खितौ पूरष- 
पक्षस्य साधको? इति ! तथा-:अथिना स्वाथसिद्धवर्थ प्रयथिवचनं स्फुटम् | 
यः श्राव्यते स्थितो गूढो मूढसाक्षी स उच्यते।)इति । तथा--“'साक्षिणामपि यः 

सुबोधिनी 

अथ सक्षिप्रकरणम् | अर्थिना स्वाथसिद्धयथोभेति+-- अर्थिना साध्यवता 
क = + 

स्वा्थसिद्ध्यथ भरव्यर्थिनो वचनं स्फुटं यथा भवति तथा म्रयर्थनाऽविन्तात- 

स्स् स्थितो यः पुमान् श्राव्यते, स मृढक्ाक्षीति कथ्यत इति । 

बारुभट्री 
तत्र॒ यद्च्छया तस्पूधकग्राप्त्याऽभिक्षायते स्मा्यैते स॒ इत्यथैः । “^ अतदच इति 
कर्मणि णिङ् । अत एव ८ यदच्छास्मारितः कुल्यास्तथा चोत्तरसाक्षिणः।” इति बृहस्पतिः । 
विधः त इति पाठः । चरस्व, स्वरूपच्तिवत्यथेःसन्नीति--- वतसानसमीष्ये इत्ति 

मृते र्ट् ; संनिवेशित इत्यथैः । पत्रकात् पत्रसन्निवेशात् । पौनरक्तयं परिहरति 
--स्मारिति इति । तेनैव कात्यायनेनेव । एवमग्रेऽपि । पुनःपुनः कायै दृष्टा का्य- 

प्रसिद्धयथै यः स्मा्यते इ्यन्वयः। समारत इति पर “"मतिबुद्धि ..- "° ईति वतमाने क्तः। इति 
व्यवहार जागत इति शेषः।अनयोः स्मारतयद्च्छाभिक्ञयोः । मेद् इति- मिथ इत्यादिः] 

द्राविति,-तथा च तदेक्येऽप्याकारणानाकारणज्ृतो मेद् इति भावः। चुथमाह स एवेत्याह (?) 

तयेति । एवमग्रेऽपि | अर्थिनाति--अर्थिना साध्यवता । स्वाथैसिद्धयर्थं प्रत्यार्थेनो 

वचनं स्फुटं यथा गृढः स्थितः ऊुड्यादिग्यवहितः भअव्यर्थनाऽविक्तातस्सन् स्थितो यः 

पुमान् श्राव्यत स गृढसक्षा्युच्यत इत्यथः | तथा साक्षिणामपीति--साक्षिणामप्युपीर 

ऊर्ध्वे यः पुमान् श्रवमात् आ्रावणाद्वा साक्ष्युपारि उत्तरसुत्छरृष्ट भाषत इस्याद्यथः । अत एव 
षष्टीसङ्गतिः, अन्यथा द्वितीयापात्तिः स्फुटेव । एवमा्यभेदस्वरूपसुक्ता द्वितीयभेदमात्रं स्वरू 

१ नाण १. १४०. ।२. क. ङ. वोक्तम् । ३. स्मारितः। ४. ख. श्रावितः । '५.-- 

अभ ४, १. १७७. । ६.--अ० ३. २. १८८. 



साक्षिप्रकरणम् | ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्या्या च ४६९. 

साक्यसुपयुपीरि माषतेश्रवणच्छवणाद्माऽपि रू सश्युत्तरसं्ञितः॥ इति । पड़धस्या- 

प्यङ्तस्य मेदो नारदेन दरितः--“श्रामश्च प्रादविवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥ 

कर्येष्वधिश्चतो यः स्यादा्थिना प्रहितश्च यः । वुरव्याः कुटविवदिषु िञ्ीस्तेऽपि 

साक्षिणः।* इति। प्राडिवाकम्रहणं छेखकसम्थोपटक्चणार्थम्। ' “'र्खकः प्रा्धिवाकश्च 

सम्यश्चिवानुप्रधेशः 1 ये पदयति तत्कार्यं साक्षिणः समुदाहृताः ॥! इति † ॥ 

सुबोधिनी 

-‹ ठेखकः प्राडिवाकश्च सम्याशरैवानुपर्व्चः । नृपे पश्यति तत्कायं साक्षिणः 

समुदाहताः।।१ इत्ति सहपाादिति शेपः । अस्या्थः--राजनि तत्कार्ये व्यवहारका्यं 

पद्यति सति एते ठेखकादयोऽनुपूरव॑शः ^“ पूर्वाभावे परः परः ' इति साक्षिणः? न तु ले- 

खकादीनासेच सखभपातत्व तं एव साक्षिण नपे परयतालयासमधानाष्दात । ख्खक्रादाभः 

खह पररपाटतस्य ग्राडवाकस्यपादान खखकाद्युपरखक्षणाधामलर्य ॥ साक्षप्रकरणमप्रक्रमव्रयू- 

वारुभद्री 

पस्य स्फुरत्वादाह--षडिघेति | अद्कतस्यापीलयथैः । चतुथमाह--व्यवेति | व्यवहारिणां 

५ [क + (न रै ५. , ©. 4 भ् न [+ भ 

कायष्वाधिक्रते ग्रः स्यादेयथः।यद्याप समभ्यस्य पूवानपात उभ यथाचतः; तथाप कात्यायनः 

भ 

क्तक्रमाविवश्चयाऽऽह --ठेख केति) तयोरपीलयथः । अत्र हेतुं काव्यायनमेवाऽऽह-ठेखक इति; 

ष. (® १५ (>, (क, नन 

समुदाहृता इतात संहपशाद्ते शषः । रजान तत्काय परयत सति त खशखकद्याञयुपु 

*+कालयायनवचनामेदम् । 

+ “बरहस्पतिः--“* लिखिता रेखितो गृढः स्मारितः ऊुल्यदृतका 1 यदच्छश्चात्तर 

श्चैव कार्यमध्यगतोऽपरः ॥ चरपोऽध्यक्षस्तथा मामः साक्षी द्वादशधा स्छतः 1" इति । 

कास्याथनः--“ अद्ाक्य आगमो यत्र विदेख प्रति वादिनाम् । तरैवियग्राहेत तत्र र्स्य 

साक्ष्य प्रवादयेत् ॥ वादिनां स्यवहारिणां विदेशे षिरुद्धदेशे आगमनमागमोऽदक्यो 

यच्च तन्न त्रेविदेः सभ्यः प्रहितं छेल्यमेव साक्चिणो वादयेत् । रेख्याथसवधाये सम्प्र 

हितपुरुषसंनिधो सश्िणेो ब्रूयुरिव्यथैः । "इति अप० ° ६६४ 1 

१ 'व्वभ्यन्तरेः इति कचित् 1 २ ड. च. कुल्याकरुल्यवि । घ. कुल्याः कुल्यवि ° । ३ अवयसत 

इति कचित् 1 ४ -- १. १५१. -- ५२ । ५ त. कथितः । ६ थ.द्, खसा । 

७ फ. ब. पृश्चमं दूताख्यमाह--अथिनेति । अ्िप्रेरणया प्रत्यथैना संनिवेरित श्तय्थः । 

कुस्या इत्यस्य विषयविशेषमाह--कठेति । तेऽपीति प्रारक्तस्स्वैऽपीलयथैः । अयं पाढोऽधकः। 



७० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

त च साक्षिणः कटिशाः कियन्तश्च भवन्तीव्यत आह--- 

तपखिनो दानशीलाः कलीनाः सत्यवादिनः । 

धमेप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६८ ॥ 
४ ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौतस्मार्तक्रियापराः | 

यथाजाति यथावर्णं सरवै सर्वषु वा स्मृतः ॥ ६९ ॥ 

तपखिनस्तपद्छीखाः, दान्द्णखा दाननिरताः, कुटीनाः महाकुटप्रसूताः, 

सयवादिनः सवयवदनश्छीखाः, धर्मप्रधानाः न त्वथंकामप्रधानाः, ऋजवोऽकुटिटाः, 
पुत्रवन्तः वियमानपुत्राः, घनान्विताः वहसुवणीदिघनयुक्ताः, श्रातस्मातक्रियापराः 

स्वपक्षकिद्धिः कार्येत्युक्त फं रश्षणास्तु साक्षिणो रेख्यं चेयेतद्रक्तव्यम् । तत्र साक्षिण- 

स्तावदुच्यन्त--तपखिनो दानशीखा इत्यादि ॥ ६८ ॥ 

च्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः इत्यादि ॥ ६९ ॥ 

सुबाधिनी 

दतत्पयन्तसुपोद्धातत्वेन किञ्िदभिधायाऽधूना मूरखवचनमवतारयति-ते च साक्षिणःकीट- 

बाठमदट्री 
वशः । स्वाथे शस् । कमेण पूवौभावे प॑रः पचरेदने साक्षिण इत्यथैः ॥ एवमुपोदधातसुक्ता 
मूरुमवतारयति-- ते च साक्षिण इति]कीद्श्ा इति स्वरूपग्रश्नः; कियन्त इति सङ्कयाप्रश्नः। 

धमप्रेति-- पुरुषाथोनां त्रयाणां मध्ये इति भावः । ब्यासोऽपि “° धर्मज्ञाः पुत्रिणो 

मौखाः कुलीनाः सत्यवादिनः । श्रौतस्मातेक्रियायुक्ता विगतद्वेषमस्सराः॥ श्रोत्रिया न प॑राधी 
नाः सूरयश्चाप्रवातिनः | युवानः साशक्चिणः कायौ करणादिषु विजानता॥* इति । अत्र 
नेति पूर्वोत्तरान्वयि । अतो न वक्ष्यमाणविरोध इति बोध्यम् । पश्चान्तरमाद- सर्व इति । 

अञयवराः इति सङ्खथाभररनेत्तरम् अन्यत् सवेमन्यस्य। नित्ययोगे इनिलयाह-तपःरीखा इति। 

रीर्पदाथेमाह-- निरता इति । रात् ख इति सिद्धविरिषटतात्पयौथमाह-- महेति । 

ताच्छील्ये णिनिरित्याह-वदनराखि इति । मोक्षसङ्गहाय व्यतिरेकमाह न यिति न्थति 

पाठान्तरम्) वतमानसत्तायां मतुञुत्पत्तराह- विद्येति । विदिष्टसामथ्यंरुभ्यमाह-- बह्विति | 

१ विश्वर्रताः । २ विश्व पुनः । ३ नाथकाम । ४ फ. परः परः । ५ श्रोत्रि 
यास्तापसावृद्धास्ते च प्रनजितादयः । असाक्षिणस्ते--इति वक्ष्यमाणर्वचने विराधा नेति भावः । 
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नियनेभित्तिकावुष्ठानरताः,--एवंभूताः पुरुषा; व्यवराः साक्षिणो भवन्ति | त्रयः 
अवराः न्यूना येषां ते व्यवराः-त्रिम्योऽ र्वाक् न भवन्ति, परतस्तु य- 
थाकामं भवन्तीत्यर्थः । जात्तिमनतिक्रम्य यथाजाति } जातयो मृधौवसिक्तादर्यः 
अनुखोमजाः प्रतिखोमजश्च । तत्र मूघोवसिक्तानां मृघोवसिक्ताः साक्षि 

णो भवन्ति | एवमम्वष्दिष्वपि द्रष्टव्यम् । वणमनतिक्रम्य यथावणम् ; 
वणा ब्राह्मणादयः । तत्र ब्राह्मणानां ब्राह्मणा एवोक्तरक्षणा उक्तसङ्क्याकाः साक्षिणो 
भवन्ति । एवे क्षत्रियादिष्वपि द्रष्टव्यम् । तथा सीणां साक्ष्यं च्रिय एव कुदः ; 

यथाऽऽह मनुः--ः* स्त्रीणां साक्ष्ये स्रिय: कुर्यः" ईति । सजातिसवणासंभवे सवै 

मूधौवसिक्तादयो ब्राह्मणादयश्च सर्वषु मृघोवसिक्तादिपुं ब्राह्मणादिषु च यथासंभवं 

तपःम्रभृतयो यथोपर्ग्धवादित्वे देतवः । कथं यो हि निष्कारणं परलोकसा- 

घंनेकप्रवणः तपोदानादि्रव्रत्तोऽतिश्शयिते पुरुषप्रज्लः स॒ कथमिवाऽऽत्मना दष्टादृष्टचिरुदधं 
(अ ककम. 9 

विमागौश्रयिणः परस्यार्थेऽनृत चयात् इलयभिभ्रायः । तपोदानादिभर्ये धमंप्रघानतया 

बारुभट्री 

काम्यस्याकरणे प्रल्वायाभावात्तदमावायाऽऽह-निव्योति। एवं पदाथांचुक्ता वाक्याथैमाह-- 

एवंमृता इति । शाब्दञुक्त्वा तात्पर्याथेमाह -- त्रेम्य इति | यथावणेमित्यनेनापोनर- 

रयायाऽह-- मूर्त | तत्तास्पयाथमाह-- तत्रेति ; तेषां मध्ये इत्यथः ! एवमभरेऽपि । 

इदमगेऽतिदि्यति--एवमम्बष्ठादिष्वपीति । न्यूनतां निरव्- तथेति | मनुरिति,- 
८९ द्विजानां द्विजसत्तमाः । शयुदराश्च सन्तदशूद्धाणां अन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥* इति वचन- 

शेषः। कालयायनोऽप्येवम् ! नारदोऽपि-““श्रणीषु श्रणिपुरषाः स्वेषु वर्गेषु वगिणः । बहिवासिष 
बाह्याः स्युः स्त्रियः खीषु च साक्षिणः।” ईति वर्गिण आाह। कालयायनः--ः°ङिङ्गिनः ्रेणिपृगाश्च 
वणिग्जातास्तथाऽपरे, समूहस्थाश्च ये चान्ये वगांस्तानव्रवदि भृगुः ॥ दासचारणमछ्धानां हस्त्य- 
श्वरथवाजिनाम् प्रयेकेकसमूहानां नायका वर्णिनःस्ताः।। * 'इति। स्वे इति पक्षान्तरं व्याचष्टे- 

सजातीति } सजातिसवणयोरसंभवे इयथः । तयोः प्रक्रान्तस्वात् सर्वेषां चुगपदसंभ- 

वादाह--यथास्मवमिति । मज॒रपि--““ यादा अर्थिभि: कायौ व्यवहारेषु साक्षिणः । 

तादशाच् संप्रवक्ष्यामि यथा वाच्यद्धतं च तैः ॥ गृहिणः पुत्रिणो मोटा: क्षत्रविटृञ्ुदयो- 

१ त्रिभ्यो न्यूना न। २ घ. क्तायाः। ३.-- ८.६८] ४ छ. ङ. सनातिवणासं ०५५, ध्दिनसत्तमाः' 
इत्यादि "वर्णिनः इत्यन्तं नास्ति ।६.-- 9. ११५ । ७ (धनिभिः इति कचित् । 
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साक्षिणा भवन्ति । उक्तरक्षणानां साक्षिणामसंभवे प्रतिपधरदहितानामन्येपामपि 
साक्षितप्रतिपादनाथमसाक्षिणो वक्तव्याः } ते च पञ्चविधा नारदेन दार्धेता-- 
“ असाक्ष्यपि हि शाच्रेु ष्टः पञ्चविधो वुधैः । वचनाद्ोपतो मेदात्सछयमुक्ते- 
तान्तरः)'” ईति । के पुनवचनादसाक्षिण इत्यत आह-“* श्रोत्रियास्तापसा बद्धाय 

च प्रत्रजितादर्यः। असाक्षिणस्त वचनान्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥'› इति--तापसा वान- 
प्रस्थाः; आदिराब्देन पित्रा विवदमानादीनां प्रहणम् ; यथाऽऽह राद्ः--“* पित्रा 

विवदमानगुरुकख्वासिपरिाजकवानप्रस्थनिम्रन्था असक्षिणः› इति । दोषादसाक्षिणो 
द्॒चैताः-^“ स्तनाः साहिकाश्वण्डाः कितवा वञ्चकास्तथा । असाक्निणस्त 

सल्वादिनः, ये वा कुरीनाः स्वकुटकल्ङ्कभीया, ये चा पुविणो धनियश्च तद्विनारभीलया, 

ग्रकृया क्नवः उपरूढ्धातिरिक्वचनाश्क्त्या नान्यथा वादिनः, त उयवराः साक्षिणो 

कतेयाः-- त्रयो येषामवरास्ते ऽपवराः;--चिप्रमृतय इत्यथः] साक्षिणो जेया इति प्र्क्षमूरा- 

भिप्रायः । निपुणतः ग्रयक्षादिभिः रक्षणतः साक्षिणो निरूपणीया इत्यथैः । 

पञ्चयक्तिक्रियारताः इति आन्वाहिकासव्यपरिहारहि सानेष्छत्यथ पञ्चयक्ञक्छियाविधानं 

तयेद्य८) राक्त्यपरिहारामपि हिंसामपाकरत भ्रबत्ताः।ते कथमिव स्वाभिग्रायेणान्यायवर्तिजन 

सुबोधिनी 

शाः इति । वचनादसाक्षिणां स्वरूपं नारद एव दशेयतीत्याह--को पुनवचनादसाक्षिण- 

बारुभदट्री 

नयः । द्युक्तास्साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि ॥ ब्रक्षाः सवपु वर्णेषु कार्याः 
कार्यषु साक्षिणः । स्वैधरविदो दब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥ ईति) ऋतं सव्यम् मौखाः 
प्रसिद्धृरोद्धवा इति कस्पतरः।अथ मूरमवतारयितु म्राग्बदुपोद्धाततया आह-उक्तरक्षणे- 

यादना साक्षी न संभवतीयन्तेन वक्तव्ये देठमाह-- प्रतिषेधति | प्रातिपद्धेति पठेऽपि 
मावे कः। अपिः कृतसाक्षि ससुच्ायकः ते चेाति;-अच्र येऽसश्चिणः इति शेषः। अग्रे उभयत्रा- 

क साक्षीति शेषः। वचनादसाश्चिणां स्वरूप नारदनेवोक्तमिव्याह-- के पुनरिति | त्रन्निया 

दति,--अच्र विरोधः परितः यद्यपि तद विरोधयेवाऽऽह-- वानेति ¡ अच्राऽऽदिकाब्दयाद्यं 
^ (~ 

सुचयन्नुभयत्र मानमाह-यथाऽऽह् राङ्क इति।गुरुङरेत्यनेनो भयोरपि ग्रहणम्।निग्रन्था इति। 

पाषण्डिन इत्यथः । दारता इति,--नारदेनवेति शेषः । साहेति-भविचारितकारिण- 

१.--“ शास्त्रऽसिमिन् इति क्रचित् । २.--“ नृता ` ऽति क्रचित् । ३--१. १५७. 
४ ‹ नराः” इति कचित् । ५.-१. १५८. । &---अ्युक्ता इति क्राचत् । ७. ‹ आप्ताः । 

इति कचित् । ८--<. ६१--३. । 
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दष्ट्वात्तेु सत्यं न विदयते।' इति | चण्डाः कोपनाः ; कितवा दुतकृतः। मेदसा- 
न्निणां च स्वरूपं तेनेव दर्दितम्--:* साक्षिणां डिखितानां च निर्दिष्टानां च व 

दिनाम् | तेषामेकोऽन्यथावादी भेदात्सर्वे न साक्षिणः ॥" इति } तथा स्व्मुक्तख- 
रूपं चोक्तम्--“: स्वयमुक्तिरानिदि्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत् । सुचीदयुक्तः स शास्त्रेषु 
न स साक्षित्वमहति ॥» ईति । मृतान्तरस्यापि ठक्षणसुक्तम्--““ योऽथैः श्रावयित- 

वदसद्रादेषु प्रवतेरान्नेत्यभिग्रायः । एवं स्स्त्यन्तराण्यपि साक्षिभ्रपञ्चविषयाणि व्याख्येयानि। 

यत्त॒ नारदेनेकादशविधं साक्ष्यं कृताङृतत्वभेदेनोन्तः तत्सोहदान्मुग्धजनय्युत्पत्यर्थम्। तच्च तस्मा- 

देवाऽवगन्तव्यम् ! यथा जातीति मनुष्यः । खीजातिभेदाभिग्रायं चा जातिवचनम् | 

यथोक्तं नारदेन--““ श्रणीषु श्रेणिपुरुषाः** ईत्यादि ! यथावर्णं च बाद्यणादीनां साक्ष्यं॑स्वे 

वा स्वासु जातिषु) जातिशब्दाभिधयत्वाद्रणंऽपि खीलिङ्गाविरोधः । पुनदङाब्दोऽवसरापे- 

सुबोधिनी 

इति । निग्रन्था इति ;--पाषण्डिन इत्यथः । साक्षिणां छिखितानां चेति, अस्याथः-- 
साक्षित्वेन निर्दिष्टानाम् एते साक्षिण इति पत्रे छिखितानां वादिनां व्रवतां तेषां साक्षिणां 
मध्ये एकोऽन्यथावादी चेत्, तदा ते भेदान्न साक्षिण इति । "योऽथः श्रावाधेतग्यः स्यात् 

बारुभटी 

इत्यथः। वञ्चकाः प्रतारक्छाः। दोषमेवाऽऽह- तेष्विति | तेनेव--नारदेनैव । एकेन चेन मिथ- 

स्ससुच्चयाऽन्येन अन्येषाम् । वादिनामिति +---भाषमाणानां तेषां अनेकेषां मध्ये इत्यथः । 

वादिनेति पारस्तु यु्छ एव । तुर्योऽपि नारदेनेवोक्त इत्याऽऽह--तयेति। अनिर्दिष्टः साक्षि 
इति रेषः। सूच सूचकः।‹ “अनिर्िष्टस्तु साक्षित्वे स्वयमेवेत्य यो वदेत्। स्वयञुक्तस्स शाखेषु न 

च साभिस्व मर्होति। ˆ इति पाठान्तरम्। अनेन स्वयमेवोक्तिथस्येति योगाथोऽपि ददितः। उनक्त- 
मिति,-नारदेनेवति भावः । योऽथ इति--योऽथैः श्रावयितव्य स्तस्मिन्न सति मध्यमणि- 
न्यायेनान्वयात् आथानि वादिनि प्रतिवादिनि वाऽसति तदङ्गीङकतं साक्षित्वं क कस्मिन् 
विषये साक्षी वदत्विति हेतोः सोऽसाक्षी खतान्तर इति शओाब्दोऽथैः । तत्फाछितं शोष 

१ ना० ९ १५९. अस्मन् शोके ‹ वञ्चकास्तथा ° इत्यत्र ® वधकाश्च ये › इति क्वाचैत् । 
२ ध. च. वादिना। ३ ड. तथास्वरूपचो० । ४ ङ, क्ति नि | ५ङ. सक्षी | 
६.-१, १६१. ¦ ७.--¶. ११५. 
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व्यः स्यत्त्मिलसति चाधिनि । क्र तद्वदतु साक्षित्वमित्यसाक्षी मृतान्तरः।।* इति । 
येनाथिना पत्य्थिना वा साक्षिणां योऽथः श्रावाधेतन्यो भवेत् ' यूयमत्रार्थे साक्षि- 
णः इत्ति तस्मिनथिनि प्रत्यथिनि कवा असति शृते अर्थं चानिवेदिते, साक्षी 

कस्मिनर्थे कस्य वा कृते साक्ष्यं वदविति मृतान्तरः साक्षी न भवति | यत्रतु 
मुमृषैेणा सस्येन वा पित्रा पुत्रादयः श्राविता “अस्मिनर्थऽमी साक्षिणः) इति तत्र 

सुबोधिनी 

इत्येतद्वचनं व्याचष्टे- येना्थिना प्रयर्थिना वेव्यादिना,-- एतदुक्तं भवति-अस्मिन् 
अथचिकेषे पते साक्चिण इति अथविक्टेषे अभिहिते सक्षिषु च निर्दिष्टे सत्सु पदात् 

तमथेविदष प्रति निर्दषटपुरुषस्य करते साक्ष्यं वक्तव्यम् । एवञ्च यदा अथवि- 
रोर्पनिरदैषटेव गतः अथचाऽथंविरेषो न निवेदितः, तदा कस्मिन्नथ कस्य छते साक्ष्य 
ददत्विति खतान्तरः साक्षी नेति; खतेन अम्तरमवकाश्ो व्यवधानं यस्य स मृतान्तरः। 

एवं शतान्तरस्य सर्व॑न्नाऽसाक्षित्वे प्रा्चऽपवादमा पणे एवं च दमाह--यत्र तु सुमूषुणत्यादिना । 

बारुभद्री 

पूरणनाऽऽह-- येनेति | अर्थिनीत्यस्य प्रागुक्तन्युत्पत्या साध्यवतीत्यथेत्वेनोभयपरस्वादाह -- 

प्रत्यार्थना वेति | अत एव कात्यायनः-- “अर्थी यत्र विपन्नस्स्यात्तन्र साक्षी खतान्तरः । 

्रसयर्थो वा सतो यत्र तथाप्येवं कल्पयेत् ॥* इति तदाकारमाह-- यूयमिति | श्राविताइते 

तस्साध्यादिविक्ञषपारे्तानस्य तेषामसम्भवादिति मावः! तच्छब्देनात्र त्रयाणां पराम इत्या- 

ह-अधिनीव्यादि। असतीलयस्य व्याख्या- मृते इतिं ] अस्याऽग्रेऽप्यन्वयः । वासूचितं 

पश्चान्तरमाह-- अर्थे वाऽनिवेदिते इति] निवेदितेऽर्थंऽसति र्ते वेत्यथैः 1 असा्षित्वे हेतुं 

सूचयन्नाह--केति] अस्थोक्तपक्षमेदेनाथद्वयं मूखानुरोधेन व्याख्याच्युक्रमेणाऽऽह-- कस्मि- 

निति | साक्ष्यमित्यस्य तदिस्यादिस्तस्य चाङ्गाकृतमिस्यथीः। इति हतो! अनेन सृत उक्तान्य- 

तमः अन्तरे साक्ष्यस्य स्वीकारमाषणयासेध्ये यस्थ स॒ खतान्तर इति च्यु्प तस्सूचिता । 

एवमसाक्चिस्वरूपं रतिपादितम् । अनेन खतान्तरस्य सवत्रासारक्षित्वे प्राप्ते प्रतिप्रसवमाह-- 

यत्र विलयादिना दिष्वित्यन्तेन | अस्मिन्निति--इदं दब्यमियदेतया चृद्धाऽस्मिचू कारे 

देवदत्ताय दच्चमित्यत्रा्थे इत्यथैः। अन्यथा तेषां साध्यादिविवेकासम्भवादिष्टसिद्धिने स्यादिति 

१.--ना० १. १६१.1 २क.वेति नास्ति । ३ क. वाऽनिवे । ४ ख. क्वेति 

नास्ति । ५ क. वदन्निति | & ख. सुस्थेन । ७ निरदिषटेषु साक्षिषुस ०! ८ त. सेषेऽनिर्दिष्टे च 

मृतः अत एवाथे ?) भथ, ते सति | ९ फ तत्राप्येवं ) 
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भनि ऋ 

वृनन्तरोऽपि साक्षी। यथाऽऽह नारदः--““मृतान्तरोऽर्धैनि तरेते सुमूधुश्रावितादरते } 

तथा--“: श्रा़ितोऽनातुरेणापि यस्वर्धो धमसंहितः } मृतेऽपि तत्र साक्षी स्यात् 

घरट॒सु चान्वाहैतादिपु ॥ ईति ॥६८ ॥ ६९. ॥ 

दीनेतानसाक्षेणो दर्यति-- 

स्रीवाखवृद्धकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 

रङ्वतारिपाषण्डिक्ट कटिकटन्द्रियाः ॥ ७० ॥ 

क्षया साक्ष्यन्तराभावे पुनर्वैक्ष्यमाणकायौपेक्षया वा सवै सर्वेषां यथा सवेसङ्गहणे 

साक्षीति ॥ ६८ --६९ ॥ 

उक्तन्यायविरोधे त-- स्रीवृदधवाटकितवेत्यादि ॥ ७० ॥ 

सुबोधिनी 

:“मृतान्तरोऽर्थिनि रेते सुमूरश्राविताद्ते]"? इति । अस्याः -- अर्थिनि भरेते सति साक्षी 

खतान्तर इति कथ्यते । सुमूधृणा श्राविते विना ! अयमभिग्रायः-- सुमूषैणा श्रावितश्ेनय- 

तान्तरेऽपि सा्नी भवतीति । सुमूधुश्रावितो तान्तरः साक्षी मवतीत्यञ्चुनां नारदवचनेन 

प्रतिपाद्य स्वस्थेन श्रावितो खतान्तरोऽपि साक्षी भवती्यत्राऽपि नारद्वचनमेवे प्रमाणयति 

तथा श्रावितोऽनातुरेणापीति ॥ ६८ ॥ &९ ॥ 

एवं महता प्रपञ्चेनासाक्षिस्वरूप प्रतिषाद्य जिन्न मूलवचनमवतारयति-- तने- 

तानसा्चिण इति ॥ ७० ५७१॥ 

बारभट्री 

भावः । तत्राऽऽदौ बाधे मानमाह--तथाऽऽहेति। यमूडश्रषवित विनाऽथिनि मेते सति साक्षी 

खतान्तर इति कथ्यते इत्यथैः । द्वितीयेऽपि स एव मानमित्याह--तुथेति | अनातुरेण 

सखस्थेन। अपिदचुमूरष॑ससुच्वायकः। धमंसंक्नित इति धमौख्य इत्यथः, तत्स्वरूप इति यावत्; 

धमेज्ञानविषयो वा; धर्मसंक्गितःइति पाठन्तरम्-धमेयुक्तं इत्यथः तदा-- तत्रेति ; तस्मि- 

न्दैवान्ष्तेऽपि तत्राथ खतान्तरोपि एतेषु षट्सु रः, क्षो स्यादित्यर्थः ॥ ४८॥ ६९ ॥ 

एवसुपोद्धातसुक्ता सांप्रतं मूरूमवतारयति--तनेतानैति । चक्तव्यान्नारदोक्तानिस्यथः। 

१ क. मृतान्वये । २ ख. तथाऽ्द् ¦ ३. --१. ९६.1४ क. तेनतान् ¦ = दम 

नार. । 
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पतिताप्ताथंसबन्धिसहायरिपुतस्कराः । 
साहसी दृष्टदोषश्च निधूतायार्त्वसाक्षिणः ॥ ७१ ॥ 

स्री प्रसिद्धा; बाटः अप्राप्तन्यवहारः ; बद्धः अरीतिकावरः; - वृद्धग्रहणं 
वचननिषिद्धानामन्येषामपि श्रोत्नियादीनामुपटक्चणार्थम् ; कितवः अक्षदेवी?; मत्तः 
पानादिना ; उन्मत्तो प्रहाविष्टः ; अभिद्यस्तः अभियुक्तो ब्रह्महत्यादिना ; रङ्ञवतारी 
चारणः ; पाषण्डिनो निग्रन्थग्रभृतयः ; कूटकृत्कपटडेख्यादिकारी ; विकटेन्दरियः 
्रोत्रादिरहितः ; पतितो ब्रहमहादिः ; आप्तः सुहृत् ; अर्थंसंबन्धी विप्रतिपदयमानार्थ- 
संबन्धी; सहाय एककायेः; रिपुः शत्रुः; तस्करः स्तेनः ; साहसी स्ववरावष्टम्भकारी; 

पतिताप्ताथिसम्बन्धीत्यादि ॥ ७१ ॥ 
येषां तु दृष्टमदृष्टं वा यथामूता्थदशयैने दष्टाथौभिधायिष्वे च कारणं न स्यात् , विपय- 

ये वा स्यात्ते न साक्षिण इत्यथः । सवे चाभोञ्यम्रकरणोक्ता अभिहीनादयः साक्ष्यानहा दष्ट- 
व्याः] तदुपलक्षणार्थेवाऽत्र ख्ली। यथोक्तम् “अविरोधश्च योषितः'इति सैव साऽत्राप्यभिपरेतान - 
वीरास्तु (£) तदधिष्ठिताया साक्ष्यं कुचिदसत्येव; यथोक्तं स्वयेमृवा--““खीणां साक्ष्यं खयः 
कुचः" इति । रङ्गावतारी महः । स्पष्टमन्यत्. । अभोज्याज्ननां तु साक्ष्यानधिकारं न्याय- 

विद्धमेवाभिग्रत्य नारदेनोक्तम्- -““ नाथसबन्धिना नाऽऽप्ता न सहाया न वैरिणः। न 
द्टदोषाः कतेन्याः न भ्याध्यातां न दूषिताः ॥ › इ्युस्क्ता ततः “ दासनैकृततिकश्ान्तवृद्ध- 
खीवारूधिक्छर्ताः ।' ईति। एवं सरवे अभोज्यान्ना अनुक्तान्ताः ! भ्रमाणान्तरमृरं चा साक्षिस्वं 

वारमद्री 
पाषण्डादि दवन््रं त्वा पुन-पतितेन सहेति बोष्यम्,अप्राप्तेति-व्याख्यातामेदम्--अङीतिकङेति 
अश्षीति प्रमाणमस्य स अवतारो यस्येति चिग्रहः। ततोऽवैक् न भवति तदारभ्यभवतीस्यथः॑वेष 
म्ये शैजामावात्तदेकवाक्यतया च न्यूनतां निराचशे-बरद्धोति। आदिना मक्षणग्रहणम्। अभियुक्ते- 

तितस्सम्बन्धारोपमात्रं यस्येत्यथः; आदिना भोगादिग्महणम्। व्यवहारे श्रतेः ्राधान्यादाह-- 
्रोत्रादीति [योगनिरासायाऽऽह-- सुहृत् इति] यक्किच्वेदथंसंबन्धित्वस्य सर्वत्र सत्वादाह-- 
विप्रतौति । एकति बहुव्रीहिः पुत्रादिर्त्यिथैः । कारीति- तेन करोति न तु विचारेण 

१ घ. अक्षकी। २--क.न्थि ° । ३ श्वाक्रिकाः' इति क्वचित् । ४.---१. १६६. ८. 
“ प्रष्टव्याः साक्षिणः प्रतिदृषिताः' इति क्वचित् । ५ मूले पूवाँ्पे पाषण्डिपद उत्तरां पतितपद् 
च श्रूयते ।! अतः पाषण्डिपतितशन्दयोः व्यत्यासेन श्रवणात् न तयोस्समासस्थावकाश्चः। अतः 
प्रामादिकोऽय पाठः॥ पाषण्डादिदनरकृल्लो इत्यनन्तरं, पुनः पतितेनेत्यतः भाक् रङ्गावतारिणा सह 
पुनदन््ः एवमादि इन्द करत्वा इति पाठेन गतेन भाग्यम् इति । प्रतिभाति 
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ट्दोपो दृष्टदितथवचनः ; निश्रूतो बन्धुमिस्यक्तः ; आदश्न्दादन्येषामपि 

सव्यन्तरोक्तानां श्दोपादसाक्षिणां मेदादसाक्षिणा स्वयमुक्तेमृतान्तरस्य च ग्रहणम् । 
एते च्ीवासदयः साक्षिणो न मयन्ति ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 

““व्यवराः साक्षिणो ज्ञयाः" ईल्यस्यापवाद्माई--- 

उभयानुमतः साक्षी भवयेकोऽपि धमेवित् । 

ज्ञानपूर्वकं नित्यनेमित्तिकंकमानुषठायी घमेवित् ; स एकोऽप्युभयानुमतश्वस्साक्षं 

भवति, अपिशब्दाहानपि।यद्यपि “श्रोतस्मतेक्रियापरा' ईति व्यवराणामपि घमविचं 

प्रपातं यथा--“ बाखोऽक्ञानादसत्यष्ख्लीपापाभ्यासाश्च कूटच्रत् । विनूयुवान्धवास्नेहा 

दरनिर्यातनाद रिः" इति॥ वचनादपि कुचित्। यथाऽऽह-श्रोत्नरियादया वचनतः स्तेनाद्या दाष 

दुर्ख॑नादिति सर्वधाऽनया दिद्ाऽन्यायागमाभ्यां साक्ष्यमसाक्ष्यं च प्रवचनोयम् ॥ ७०॥ ७१॥ 

देशकालादपेक्षया पुनः-उभयावुमतः साक्षीत्यादि ॥ ७२ ॥ 
अ्थिप्रत्यथिभ्यामनुमतोऽतिश्छयगुणवानेकोऽपि साक्षी स्यात् । अपि इब्दाहावपि 

सुबोधिनी 

नयु उयवरा अपि धमैविदः, एकोऽपि धमैविदेव साश्ची तथा द्वावपि, एवं च उयवरपदं 

मनर्थकमित्यभिग्रयेणाश्चङ्क्य परिहरति-ययपि श्रौतस्मातैक्रियापरा इद्यादिना ॥ ७३१. ॥ 

बाङमद्री 

अविचारितकारील्यथः । दोषाणां बाल्येऽपि अत्र प्राधान्यादाह--वितथेति। बन्धुभिरिति । 

ग्रामराजकुलश्रण्यादिभिनिस्सारित इति कल्पतरः! नारदकवाक्यत्वायाऽऽह--आदीति] एव 

पदाथांनुकछा वाक्याथमाह--एते इति ॥ ७०॥ ७१ ॥ 

श्रोतस्मार्तैत्येकवाक्यतया आइ-- ज्ञानेति- तथा च विदेक्ञानपूदकतदनुष्टाने ल- 

क्षणेति भावः । अत एवोक्तं “ पठकाः पाठकाक्चिव येचान्ये शआाखचिन्तका; । 

स्च व्यसनिनः मूख यः क्रियावान् स पण्डितं" इति उभयाति-जथिप्रत्यथि 

इत्यथैः । दावपीति--ताद्शौ चोभो साक्षिणो भवत इत्यथः । नन्वेवं ध्मवित््वं सवेत्र 

तुल्यं; तथा च तत्र ्यवरपदमन्थेकं व्यावल्योमावादपिना तेषामपि सङ्ग्हादि- 
तयाशङ्कते--यद्यपीति। इतीति-- इ्युक्तेरिल्यथैः । धमैविच्वे भयुक्तवेलश्षण्यामावेऽ्टु- 

* उपरि ६९ श्छोकग्याख्यायासेतेषां रक्षणानि द्रष्टव्यानि । 

१ क दोषसा० मेदसा० २ व्यव० &९ । ३ क. धमीदु० ¦ छ. धमदुष्टानधीः। 

% ख. ग. शन्द्बठाद्म । ५ द्वावपि श्रोतस्मातक्रियापरो यद्यपि प्रौ०। ६ व्यव० ६९ । 



७८ याज्ञवस्क्यस्म्रतिः [व्यवहाराध्याये 

समानं, तथाऽपे तेषामुभयानुमव्यभवेऽपि साक्षित्वं मवति, एकस्य द्रयोर्वोभयानुमत्येव 
साक्षि मवतीत्यथवतत् ज्यवरग्रहणम् ॥ ७१ ~ | 

० तपस्विनो दानशीलाः?” ईव्यस्यापवाद्मार-- 
£ ^ ङ्ग = करः ^ = 

सविः साक्षा सङ्गह्ण च्चपारुष्यसाह्स ॥ ७२ ॥ 

सङ्गहाणादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि,-- तेयु सवे वचननिपिद्धास्तप ःप्रभृतियुणर- 

हिताश्च साक्षिणो भवन्ति । दोषादसाक्षिणो मेदादसाक्चिणः स्वयसुक्तिश्वात्रापि साक्षि- 

श त (8 क क प, क 

साक्षी, पुनवचनं समश्चदश्ैनादेव सङ्ग्रहणादौ साक्ष्यं यथा स्यात् । अविशेषाभिधाने विभू- 
तार्थोपलंभवचनाशक्तेबौरादयो न स्युः । तथा च नारदः-- ^“ असाक्षिणोऽपि येऽत्रोक्ताः 

दासनकृतिकाद्यः । कायैगोरवमासा्च भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ साहसेषु तु सर्वेषु 

सुबोधिनी 

नजु सङ्हणचोयपारुष्वसाहसानां सर्वेषामपि साहसक्चब्दकाच्यस्वासेदेनोपादान- 

नारुभद्धी 

भयाजुमतत्वग्रयुक्तं वेरुश्चण्यमिलयाशयेन समाधत्त तथाऽपीति । दयोवा-- हयोस्त॒ । अर्थं 

वत्--सफरम् ॥ ७१ ॥ 

भल्यासत्तेः सखीबारुत्यस्यवोपस्थितेराह-तपस्वाति ।इयस्येति--इस्यस्यापील्य्थैः । 

कचिरथव पाठः | अयमपि न खीबङ्त्यादि निषिद्धसड्हः ! अत एव व्याख्यानविरोधो 
नेति बोध्यम् । चेर्यैत्यादिसमाहारदन्द्रः। सङ्गहणादीनि चत्वारि सवैशब्दस्य इद्धिस्थबहुस- 
ङ्ख्यकावयवारन्धं ससुदाये शक्तया तस्यानुद्धूतावयवभेदस्वेन यद्यपि स्व॑रोक 
इतिवत् एकवचनं, तथाऽपि स्पष्टाथञुद्भूतावयवपरतया व्याच -- सर्वै इति । 

तदथेमेव व्युक्रमेणाऽऽ्ह । वचरोाति -- मोरुख्ीबल्ल्यादिवचनेल्य्; । नन्ववमति- 

प्रसद्गोऽत जह-- दोषादिति। एते त्रय इत्यर्थः । अत्रापि खीसख्महणादिभ्वपि । नु पूरव 

२ व्यथं व्यवे ¦ क. तीव्यतदथं व्य० | २ व्यव ° ६८. । 
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णो न भवन्ति,- सलयाभावादिहेतोरत्रापि विद्यमानत्वात् | “मनुष्यमारण चौर्य परदारा- 
भिमदोनम्। पारुष्यमुमयं चेति साहसं स्याचतुधिधम्।।'' इति वचनाययपि च्रीसङ्गह- 
णचोयपारुष्याणां साहसत्वम् ; तथाऽपि तषां स्रबटावष्म्भन जनसमक्षं क्रिधमाणानां 

सुबोधिनी 

मनुपपन्नमित्याशङ्कय परिहरति--मनुष्यमारणं चोयमित्यादिना | अयं भावः- जनसमक्षं 

नारुमद्री 

तेषामसक्षितवे उक्तेऽपि अस्य तदपवादस्वेनात्रैव तेषां साक्षित्वं स्यदेवात जह -सत्याभा- 

वादितीति १) । एवं च येन हेतुना तच्रासाक्षित्वं तस्य अत्रापि । तस्य सत्वं कल्प्यमिति 

तदनपगमेन तेषामत्रापि अतस्वमर्वेति भावः ! एवं च स्वयसुक्तिश्चेति तेनान्यषामपीद शानां 

ग्रहणम्) तथा च नारदः-““असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनकृतिकादयः। का्यगारवमापाद्य भवे- 
युस्तेऽपि सक्िर्ण तेषामपि न बालः स्यान्निको न खी न कूटकृत् । न बान्धवो न वाऽरातिशरुस्ते 

साक्ष्यमन्यथा। "` इवि! नैकृतिको वच्चकः।च्यासोऽप्याह- -“साक्षिदोषाः प्रचक्तव्याः संसदि 
परतिवादिना। पत्रेऽभिरिख्य तान् सवीन् वाच्याः प्रव्युत्तरन्तु ते॥ भ्रतिपत्तौ न साक्षित्वमहेन्ति 

तु कदाचन । अतोऽन्यथा भावनीयाः क्रियया प्रतिवादिना ॥ अभावयन्दमं दाप्यः 

शाखद्षेन कर्मणा ! यदि वादी निराकाङ्कः साक्षिसव्येष्ववस्थितः ॥ * इति पत्रे छिखितान् 
साक्छिदोषो नाभिलक्चाकृत्य म्रव्युतरमुत्तरं॑त्तद्धिषयपरिहारं ते साश्चिणः सभ्येवौ- 

चनीया इत्यथैः । यत्रेतान् सवौनभिरेख्य उत्तरसुक्तरं॑ते दोषा वाच्या इति 

कन्वतरः । अतोऽन्यथा असंप्रतिपत्ता भावनीयाः अङ्गीकारयितव्याः । छियया प्रमाणेन 

स्फटं यथा स्यात्तथा भावयज्निव्यन्वयः। ननु सङ्प्रहाणादिलयाणामपि साहसज्ञब्दवाच्यस्वात् 

नोक्तेभूरऽ्युक्तेस्याश्ष्कते - मनुष्येति । उभयं वाक्यारप्यं दृण्डपारूप्यं च पारष्यत्वेने- 

क्यादाह--चतुरिति । उक्तकमविवश्चयाऽऽह --्रीसमिति । समाधत्ते - तथाऽपीति | 
जनसमश्ष स्वबरूावष्म्भेन यत्कारणं तेनोपाधि विना कोडीकृतानामेषां साहसपद वाच्यत्वं 

एकान्ते यत्करणे तदुपाधेरेकैकविषयमेदेन भिन्नत्वात् रत्वषयभेदघटितरहःकरणोपायमे- 

१ ङ. च. छ. ञ्ल. पुस्तकेषु इयंपद्विरनास्ति । २ ना ° १४. ¶१। र नाव सडह ° । 
४.-¶. १८८. ५,--१, १९०. & व. पारुष्येणेक्यादाह । ७ फ. क्रमेकाटेयत्करणं 

तद्रपोपाेरकयेऽपि विषयभेदेन ब. वाच्यत्वभकान्तेयत्कारणं तदरपोपाधे रेकोऽपि। 
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साहसत्वम् ; रहसि क्रियमाणानां तु सङ्गहणाटिकन्दवाच्यत्वमिति तषां साहसा्पथ- 
गुपादानम् | ७२ ॥ 

सक्षिश्रावणमाह-- 

साक्षिणः श्रावयेद्धादिप्रतिवादिसमीपगान् | 
अ्थिप्रत्ार्थ॑सन्नेधौ साक्षिणः समवेतान्--“'नासमवेताः पराः प्रब्रूयुः 

इति गौतमवचनात्-- वक्ष्यमाणं श्रावयेत् । तत्रापि कात्यायनेन विशेषो दरदितः- 

†^“समान्तः साक्षिणः सवानधिप्रयर्थिसन्निधो । प्राडिवाको नियुत विधिनाऽनेन 
सान्त्वयन् ॥ देवत्राह्मणसाननष्ये साक्यं प्रच्छेधतं द्विजान् | उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वा 
पवोहे वे" चिः छर्चान् ॥ † जह्य साक्षिणः पृच्छेननियम्य रापथेभृशम्। समस्तान् 
षिदेताचारान् विञाताथान्प्रथक् प्रथक्। ` 'इति।तथा ब्राह्मणादिषु श्रावणे मनुना नियमो 

दर्दितः--“भसत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं बाहनायुपः।गोबीजकाश्वनैवेशय शुद्र सेतु पात- 
कः||"? ईति | ब्राह्मणमन्यथा व्रुवतः सत्यं ते नद्यतीप्े शापयेत् । क्षत्रियं वाहनायुधानि 

नाठमट्ी 
दान् सङ््रहणादिशब्दवाच्यत्वमिति भावः | तेषां त्रयाणां । सात् प्रथगिति--सातप्राग 

क्तेति पाठान्तरं तत्र ततोऽ उपादाने सामान्यविक्ाषभावेनाऽन्वयसम्भवेन त्रयाणामेव 
सङ्ग्रहः स्यादेत्ति तथेति भावः ॥ ७२॥ 

श्रावण तद्विधिसाम्ययोरत्र विवक्षितं न ठ तदगमनभित्याह-सनिधावि- 

ति । विशेषमाह-समवेतानिति--मिरितानिव्यथः । अत्र मानमाह-नास- 

मेति--ष्र्टा अपि असमवेतानित्या्यथैः । कममांकाकयामाह--वष्षयेति--मूर- 

कृतेति भावः । तत्रापि--श्रवणेऽपि। सभान्तः समामध्ये। सर्वान्] उक्तोऽथैः अत एव सम 
स्तानिति सफलम् अनुयुञ्जीत षच्छेत धयु ञ्जीतेति पाठान्तरं तत्र मेर्येदित्यथैः। विधिमेवाऽऽह 
-देवेति। समस्तान् मिख्ितान् प्रथक् एथक् विक्ञाताथौनिन्यथ; तच्रापि विरेषमाह-- ब्राह्ल 

“ सङ्ग्रहणं परदाराभिमदैनं उभयं पारुप्यं वाक्पारूप्यं दण्डपारुष्यं च अन्न 
सङ्गहणादीनां परथगुक्तस्वात् साहसशब्दो मनुष्यमारणाथको चा इत्ति अपराकैः । 
रु ० &७०. 

† इमो मानेऽपि ८. ७९, ८७. 
† अयं नारदीय ५. ऽ९८. 

' “अपृष्टा” इनि क्रचित् । २.--१३. ५.। ३ ङ. पृच्छेदतन्धितान । ४ वेतिकचित् । 
५ च. अविन्ञातान् । £--८. ११३. । ७ ब. प्राय॒क्त° इति ! 
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तव विफटनीति } मोवीजकाञ्चनादीनि' तव॒ विफलानि भविष्यन्तीति वैर्यम् । 
द्द्रमन्यथा त्रुवतस्तव॒ सर्वाणि पातकानि भविष्यन्तीति शापयेत् | अत्र 
चापवादस्तनैव दरितः--' गोरक्षकान् वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान् । 
प्रष्यान्वाुपिकाश्चैव विप्रान् शद्रवदाचरेत् ॥' ईति | विप्रम्रहणं क्षत्रियवेद्ययो- 
ल्पलक्चणाधम् ! कुरावा गायकाः । प्रतिवादिना साक्षिदूषणे दत्ते 
प्रयक्षयोग्पदृष्णे बाल्यादिपु तथैव निणयः । अयेग्यषु तु तद्वचनाघ्धोकतश्च 

““नाहमेषु तु सर्वषु स्तयसंग्रहणादिषु। वारदण्डयोश्च पारुष्ये न परीश्चेत स्चिणःः' इप्युक्ताऽऽह 

--“"एषामपि न बालस्स्यन्नको न खी न कूटकन्। न बान्धवो न चारातिः कुर्युस्ते साक्ष्यमन्य- 
था॥*इति। अता बारादविवजेद्विप्रभृतिसाक्ष्यमविरुढम् । यद्वा नेक इति नाय सङ्कधया निषेधः; 
पुरुषसत्रप्रतिषेध एवायम् यथवका सखी निषिद्धा या योषित चार्वीरामिति तथेव खीराहित 
पकः पुमाननहं. इनि व्य्व्येयम् । अतश्च उवराणामेव सङ्यहणादो साक्ष्य मिलयवसेयम् । 

सुबोधेनी 
चे क १ ~, भ क क, येतानि ४५, क 

स्वबरावष्टम्भेन यद् करणं स एवोपाधिः । तनापाधिना कोडीङृतान सस्हणादीनि 

साहसशब्दवाच्ानि । एकान्त बलादिना यत्करणं स पएवोपाधिः । स चोपाधिविषयभेदा- 

द्वियते। तत्तश्च तत्तद्विषयमदघारितरहःकरणोपाधिभेदात् सद्प्रहणादेशब्दवाच्यत्वमिति।॥७२॥ 
भ क 9 4 # 

८“ सव्येन श्यापयेद्धिपं क्षत्रियं वाहनायुधः । गोवीजकाञ्चनेर्वेर्यम् `" इत्यस्मिनर्थे मनु- 

बारेभद्धी 
ति | दिषु त्रिषु नियम इति विदेष इति भावः, श्दधेतु न नियम इल्याह--रुद्रामिति । 

अत एव तुः ब्राह्यणमिल्यस्य शापयेदिल्यत्रान्वयः तस्य चाग्रे उभयत्राजुषङ्कः अन्यथा ब्रुवत 

इत्यस्य सुसंपुरीकरणन मध्येऽप्युभयनत्र सम्बन्धो ध्वनितः, तत्रापि विदेषमाह--अत्र चेति | 

सत्येन शापयेदिलयत्राथ चेलयथैः.सम्बन्धिनोऽधिकरणत्वविवक्षया सम्तमी। तेनेव मनुनेव। कार् : 
ल्पी । युक्तितोल्यादाह -विप्रेति ,-तयोरपीलयथः। एतच्च साक्षिसन्त्रासा्थमव्यथाऽऽह नार- 

दुः “पौराणधर्मवचनः सत्यमाहात्म्यकीरतनेः। अनुतस्यापवादेश्च मुशसुत्तासयेदिमान् ॥* इति । 
८ सत्येन चासयेदिप्रम्'* इव्यस्याप्यपक्ृष्टनाद्यणविषयत्वं न बाद्यणमाच्रषपयं, तस्य गौतमेन 

शपथस्य निविद्धखादिति कल्पतरूः ! ननु प्रतिवादिना साक्षिदोषे उक्तं तच्चिणये साक्ष्यन्त- 

रपेश्चायामनवस्था स्यात् तदुक्तं व्यासेन --““अन्येस्तु साक्षिभिः साध्ये दूषणे पूवेसाक्षिणाम्, 

अनवस्था मवेत् दोषस्तेषामप्यन्यसम्भवात्) "” इति! अतो विशेष प्राह -ग्रतीति। दत्ते खति 

सस्सु बाल्यादिषु चापल्यादिष्विस्यपपाठः । तथव प्रसयक्षेणव । जयोग्यषु दूषणेषु सत्सु 

» क. दीनीति वै ° 1 २.~-८. २०२. ।२३अथ. द्- स्ववाक्याव० | 
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निणयो न साश्यन्तरेणात्ति नानवस्था । यदि साक्षिदोषमुद्धान्य साधयितुं न शक्रोति 

प्रतिवादी, तदाऽसौ दोषानुसारेण दण्डयः ; अथ साधयति, तदा न साक्षिणः ; 
यथाऽऽह--** असाधयन् दमं दाप्या दूषणं साक्षिणां स्फुटम् । भाविते साक्षिणो 
ज्याः साक्षिधमनिराकृताः।) इति } उदिष्टेषु च स्वेषु साक्षिपु दुष्टेष्व्थौ यदा क्रिया- 

न्तरनिरपेक्षस्तदा पराजितो भवति-“* जितः स विनये दाप्यः दाचदृष्टन कमणा | 
यदि वादी निराकाह्ूः साक्षिसव्ये व्यवस्थितः।* इति स्मरणात् । साकाह्श्वत् क्रियान्त- 

रमवर्म्बेतयभिग्रायः | ७२.) 

स्यायमूखत्वादेव चात्य्थमनुमानकु्कतयाऽयमपि नारदीय प्रातिषश्ाति्मयितव्यः । तथा 

च स्वायुवम्--““सखियाऽप्यसंभ्रवे कार्य बालेन स्थविरेण वा! शिष्येण बन्धना वाऽपि दासेन 
भ्रतकेन वा ॥* इति } अनुमानानुसारिणी च निश्चयावगतिस्तत्रवोक्ता-“"ाख्बद्धातुराणां 
च साक्ष्येषु बदताख्तम् । जानीयादस्थिरां बाच उस्सिक्तमनसां तथा॥ ` इति । एवमन्यत्रापि 
व्यवहारग्र करणे न्यायागमविवेकः प्रपञ्चनीयः ॥ ७२ ॥ 

सुबोधिनी 

रेवापवादं दरोयतीत्याह-- अत्र चापवादस्तेनेवेलादिना । अत्र गोरश्चकानिष्यादीनि 

विप्रानिव्यस्य विशेषणानि न स्वतन्त्राणीति वोध्यम् ॥ ७२ ॥ 

बारूभट्धी 

तद्रचनाच्--साक्षिवचनाच् तदुक्तं व्वासवचनेनेव--*‹ सभासदां प्रतिद्धं यष्छोकसिद्धमथा- 

पि वा साद्िणां दूषणं ् ाह्यमसाध्यं दायवजेनात्॥'? इति । असाध्यं साधनानह दोषवजैनात् 

अनवस्थादिराहेतत्वात् विशेयान्तरमाह-- यदीति | सारो बरं साद्धिणं इति इत्यादिः । 

कचित्तथा पाट एव। कात्यायनमाह-- यथ] ऽहति | असाघेति। अभावयज्निति पाखान्तरम्। 

अर्थो भिन्नः साक्षिणां दूषणं स्फुटं यथा तथाऽसाधयान्नेव्यादयन्वयः) भाविते-- साधिते सति । 

साक्चिधर्मीति--सश्चित्वानहौ रत्यथैः। विरेवान्तरमाह-- उदिष्टोष्विति ,-कथितेषिवत्यथेः। 

दुष्टेषु सत्सु करियान्तरेति--प्रमाणान्तरेल्यथेः । व्यासमानमाद- जित इति । 

यदि वादी साक्षिसभ्यविषये निराकाष्को व्यवस्थितः सम्पन्नस्तदा जितः पराजित- 

स्सन् स वादी शाखरोक्तविधिना विनयं दमं दाप्य इत्यथैः । साक्षिसमभ्येष्वित्यन्न 
ाश्चिसस्येध्येत्ति पाठान्तरम् अर्थस्तदधरःतात् । सूचिता्थंमाह-- साका इति।}७२~॥ 

1111 1 1 न ज सकन त भण 

१ ख. साराचु०! २ थ.द. द्रव्यम् ।३ ब. साक्षिण इत्यादिरथै इव्यन्तः पाठो नासि । 
४ फ- ब. सव्यवति । 
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कथ श्रावयेदिखत आह् 

ये पातककरतां खोका महापातकिनां तथा ॥ ७३ ॥ 

अभिदानां च ये खोक ये च सख्रीबाख्वातिनाम् । 

स तान्सवोनवास्नोति यः साक्ष्यमनतं वदेत् ॥ ७४॥ 
खतं यच्वया किञिज्नन्मान्तरदातैः छतम् । 5 
तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे सषा ॥ ७५ ॥ 

पातकोपपातकमहापातककारणामम्रिदानां च्ीवाट्घातिनां च य राका- 

स्तान् सर्वा्सावाप्रोति यस्साक्ष्यमदरतं वदति । तथा जन्मान्तररतेयतसुकृतं कतं; 
तत्सवं तस्य भवति यस्ते अनुतवदनेन पराजितो भवति इति, इति श्रावयेदिति संबन्धः। 

एतच शूद्रषिषयं द्र्टव्यम्-““सूद्रं सर्वस्तु पातकः” ईति शद्धे सवैपातकश्रावणस्य 10 
विहितत्वात् | गोरक्षकादि द्विजातिविषयं च--“'गोरक्षकान् वाणिजकान' इ्युक्त- 

त्वात् अन्यानेकजन्माजितयुकृतसङक्रमणस्य महापातकादिफल्परप्तशवानृतमात्रेणानुप- 

बाङमट्ी 
वक्ष्यमाणाभित्युक्तमेव वनुमाह- -कृथमिति। वाक्यमिति शेषः! कचित्तु तथेव पाठः। 

सवौनिति स्पष्टा्थैः- स तानिलेकवचनबहुवचनाभ्यामेव तदथंखाभात् । एवं सामा- 

न्येनोक्तं विशिष्याऽऽह-- मुक्तमिति | मूके पातकशब्देन वक्ष्यमाणभिन्रानां म्रहणमिस्प्ाह 

--पातकोपेति । अच्राप्यनेन वक्ष्यमाणभिन्नसंवंस्य अहणमिति बोध्यम् । स इव्यस्याथः-- 

असाविति } इति वाक्या्थसमाप्तौ । अत एवाऽऽह -तयेति,-किचित्यथेः। वादिति (?}तयेति 

पटे वद् किंच मवतीत्यथैः। सुकृतं पुण्यं, तस्य तदीयम्। तदथेमाह-- यस्ते इति, तवानुत 

वाक्येनेस्यथैः। वेत्येव पाठान्तरम्। अस्य त्वत्र कमत्वमित्याह--रति श्रावेति | सचषिरोधा- 

याऽऽह-- एतदेति। तमेवाऽऽह- - शूद्रमिति। तदेकवाक्यतय वाऽऽह-- गोरक्षेति। सज स्व- 

क क (० 

स्पतरानृतवदनरूपदोषात्तादक्षपापोत्पत्तावपि कथं बहुरुमीदश फरमत आद--अन्यारकोति। 

१ ख. वृथा । २ ऊ. समवाप्नोति । च. साऽवाप्नेति। क. सवानवाप्नोति। ३ख.ग. 

ड. वदेदिति । ४ घ. च. तेनानुत } क. यस्तवानुत । ५ म० ८-- १२. | घ. च.वा। 
७. ब. स्ैव्यवह्रणमिति । ८ इदमञ्चद्धम् । फ. यदति तथेति । वदितिं । ९. तच्छब्दा्ेमाहैलयथेः । 

१० फ. मन्वविरोधायाहं । 
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पत्तेः, साक्षिसन्त्रासाधमिदसुच्यते ; यथाऽऽह नारदः-- ~" "पुराणैर्धमवचनैः सलयमाहा- 
व्यकीतनः । अन्रतस्यापवादेश्च मृदामुत्तासयदिमान् ॥'› ईति ॥७२।५८५।।७५५] 

यदा तु श्राविताः माक्षिणः कथंचिन्न वरयुः> नदा कि कर्तव्यामिल्यत आह-- 

अवुवान्ह् नरः साद्यम्रणं सदराबन्धकम् । 
+^ र राज्ञा सवे प्रदाप्यस्स्यात् षर्चत्वारिदाकेऽहनि ॥ ७६ ॥ 

य: साक्ष्यमङ्गङ्नय श्रावितस्सन् कथञ्चि वदति सर राज्ञा सर्व सङ्द्धिकम 
णं घनिन दाप्यः, सददाबन्धकं दरमांद्यसदितम् । दशमांशश्च राज्ञो भवति-“रराज्ञाऽ 
ध्मणको दाप्यः साधितादशकं रातम्।। "इत्युक्तत्वात् । एतच षट्चलार्दिकेऽहनि प्रात 

सुबोधिनी 

अम्यानकजन्मार्जतसुकृतसङ्क्रमणस्येति । अनेकानि च तानि जन्मानि च 
तत्राऽऽर्जितं ! तच्च तत् सुकृतं च तस्य सङ्मणम् । अन्यस्मिन् अनेकजन्मार्जितसुषृतसङ्कम- 

णमिति समासः ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 

बाङभद्री 

स्वय अनेकजन्मभिरा्जितं यत् सुकृतं तस्यान्यत्र सङ्कमणस्यत्यथैः । कृतशाब्द् आर्चितपरः, 
खतशब्दोऽनेकपर इति भावः। उच्यते इति इदामिव्यादिः। क्वचित्तथव पाटः। तथा चाथैवादोऽ- 
यमिति मावः। अत एवाऽऽह---यथेत्ति] धर्मेति-स्खतीलथैः। सत्यसम्बन्धिमाहात्म्यस्य कीर्त- 

नैरित्यभिमा्थः | भृरामिति,-- तथा चानत्तवद्नाभावे ताप्यम् ॥७३॥ ७४॥ ७५ ॥ 

कथंचित्-कारणेन । सः- नरः । सवेमित्यस्य योग्यततादिना पूवर्धिऽन्वय 

इत्याह-- सवेमिति । तव्थैमाह-- सदृद्धिकमिति । योग्यन्वादाह-- धानेन 
इति । यद्यपि सदश्ञेति ऋणविरे षणं, तथाऽपि धन्ययोग्यामिति तद्वाक्यात् पथक् 
न्याचष्ट-- सदरोति | दश्शबन्धकेन सहितं तथा दशश्दो दश्मपरः बन्धका- 
व्दोऽश्यपरः। स्वाथे क इत्याह--दराभांराकोति ] उक्तहेतेरेवाऽह--दरामांरा इति | चस्त्वर्थे 

नु अयसाप वचनाद्धनिन एवाऽऽस्तां किमिव्येवे व्याख्यानं वैरूप््ापादकमत आह -- 
राज्ञेति । तन्न्यायेनेय्थः । तथा च तदेकवाक्यतस्तछ्काघवमूरुकमेव व्यास्यानम्राचत 
मिति भावः) अस्य कारनियममाह -- एतच्चेति । मन्वनुरोधेनवाऽऽह-- प्राते सतीतिः। 

१.--१. २००. २ त. न्मानि। ३ द्. तताजितं यतु प्रु० ४. घनिनः दश्चमांश॒दापनम- 
येम्यमिल्यथेः । ५. फ. वंश शदोऽशशपरः । ६ अनन प्रृठे सप्यन्तपाठो गम्यते । 
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वादेतव्यम् , ततोऽवाग्बदन दाप्यः | इदं च व्याध्याद्ुपप्ठवरहितस्य ; यथाऽऽह 

मनुः--श्रिपक्षादन्रुवन् साक्ष्यमृणादिपु नरोऽगदः । तदरणं प्राप्तुयात्सवै दशबन्धं च 
सवैराः।' ईति | अगद इति राजदेवोपष्टवधिरहोपरक्षणम् ॥ ७६ ॥ 

"यस्तु जान नपि साध्यमेव नाङ्गीकरोति दौराल्म्ात्तं प्रलाह- - 

ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः | 

कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥ ७७ ॥ 
(५ 

यः पुननराधमो विप्रतिपनमधं शेषतो जानन्नपि साक्ष्यं न ददाति 

र् 

स् 

नन्वेवमपि सङ्कट साक्ष्यव्यवहारे यदि न कश्चित् साक्ष्य ब्रूयात् । स्यम् । तेनेव 
अ वरव ^~ [,*३ (~ 

चा+ऽह--अन्ुवन् ॥ह् नरः साक््यामलयाद् ॥ ७६ ॥ 
यद्यरोगखीपक्षेणापि साक्ष्यं न वयात् ततो रक्वा सदशाबन्धकर्णं प्रमथ्य दाप्यः | 

सह दशबन्धकेन सदशवन्धक--दशांशाभ्याधेकमिदयशः । ऋणग्रहणं सर्वविवादोपलक्षणा- 
थम् ॥ ७६ ॥ 

(+ (^. & (क 4 किच--न ब्रवीति हि यः साक्ष्यमिलयादि ॥ ७७ ॥ 
जानन्नप्यवदन्तं नियोगस्याविवक्षां दद्यैथति । तथा च स्वयंभूः--“ यत्रानिबद्धा 

बारुभद्री 
एतत्तातयमाह-ततोऽबागिक्ति --पक्षत्रेयमध्य इत्यथेः। अत एव हिः प्रयुक्तः । सहि 

तत्रावदनस्य तद्धेतुत्वं प्रतिप।द्यति, विशेषमाह - -इदट् चेति --ददमपीलयथः आदिनाराजंद्- 

वग्रहणम् । तिपक्षादिति-- त्रयः पक्षा यस्मिन्निति बहु्रीहिः। स्यन्छोपे इति कमणि पञ्चमी 

ऋणादिविषये साधमासमभिन्याप्य सा््यसनवन्नगदोऽपीडतद्रीरे नरः तदण सव सबृद्धिकं 
प्राप्नुयात् दद्यात् › ददाब-धं च दश्च भागं च सवशः स्वस्मै राज्ञे दद्यादिल्यथेः सवैत इति 
पाठान्तरम् सद्भू्यावाचिनः परो बन्धश्चब्दो दण्डविशेषांशमात्रवचनः। नरहणं सबैतोग्रहणम्। 
छोकपूरणाथमिति मेधातिथिः । युक्तिसाम्यादाद--अगद् इति ,-विरहस्यापी्यथः॥ ७६॥ 

जानन्निति+- विग्रतिपचमानमथभिलादिः ¦ करोतीति ,-एबो व्युत्क्रमे नाङ्ककरोत्येवे ` 

ल्यथेः । यथमाह-- पुनरिति । व्वथै- नरेति | अस्थ वार्थो दौरात्म्यादित्यनेनोक्तः साका- 
इतत्वादाह-- विप्रति । विवादास्पदमित्य्थः । दितीयद्यथैमाह-- विङोषत इति । 

^ कणादिव्यतिरिक्तविषवे पुनरन्यथा दण्डमाह्---इति अपराकैः. 

4 मः 1.4 # ¶ ¢ 9 हः 1 
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नाङ्ीकरोति स कूटसाक्षिणां तुल्यः पपेः दण्डेन च कूटसाक्षिणां च दण्डं वक्ष्यति| 
कूटसाक्षिणश्च द गडयित्वा पुनर्व्यवहारः प्रवर्तनीयः । कृतोऽपि बा, कोटसक्षये विदिते 
निवर्तनायः ; यथाऽऽह मनुः--**यक्िन् यस्मिन् विवादे तु कोटसा्यं कृतं भवेत् ] 
तत्तत्कार्य निवर्तेत कतं चाप्यकृतं भवेत् ॥” इति ॥ ७७ ॥ 

स्रिविग्रतिपत्तौ कथ निणैय इत्यन आदह-- 
क र क क $ था 

देधे बहूनां वचन समेषु गुणिनां तथा । 
| १ ष ए [ # ऋ, 

गुणिदघे ठं वचनं ्राह्य ये गुणवत्तमाः ॥ ७८ ॥ 

क्षेत श्चुणुयाद्वाऽपि कश्चन । पृष्टस्तत्राऽपि तद्बयाद्यथाद््टं यथाश्च॒तम् ॥” इति । यतश्चान 
भिधाने प्रत्यवायः, तततो जानता तत्कार्नियुक्तेनापि वक्तव्यमिलयथेः ॥ ७७ ॥ 

टसाक्षाणो मिथ्यावदिनः । तेषां यत्पापं तत्पमकरणान्तरेण दश्यति-- साक्षिणः 

श्रावयेदित्यादि ॥ ७३ ॥ 
अग्निदानां च ये टोका इदयादि ॥ ७४ ॥ 

स्मरलयन्तरन्यायाच् प्राङ्मुखान्वा प्रयतान् पूर्बाहे भरणेहितेकाग्रानर्थिप्रलया्थेखभ्यस- 
मक्षे तथाभूत एव प्राह्किवाकोऽपि “भ्ये पातकडतां लोकाः इति श्रावयेत् स्पष्टमन्यत्॥७४॥ 

एवं श्रावयित्वा तत्स्वरूपापेक्षया यथाहं पृच्छेत् । धमोनभिक्तां्वेवं अतिबोधयेत्-- 

यच्वया सुरतं किञ्चिदिलयादि ॥ ५५ ॥ 
एवसुकते यथानुभवं वदतां - साक्िद्ेधे प्रभूतानां समेषु गुणिनां तथा 

इसयादि ॥ ७८ ॥ 
नारुभट्री 

रक्ष्याथैमाह - नाङ्खीति। तुल्य इति--दल्य एवेत्यथैः। एवस्यात्रान्वयात् तस्रयोजकधमो- 

वाहइ--पापिरिति । ननु को दण्डस्तेषामत आह-- कूटेति| च दण्डं दण्डं च तेन कूटसाक्षि- 

परिग्रहः। अत एव विन्ञेषमाह--- कूटेति। इदमङृतव्यवहारा्रैषयम् , अत एवाऽऽह- कृतोऽ- 

पीति | ब्यवहार इस्यस्यानुषङ्गः। पूव तेषु तत्वाञ्तानाच् अत एवाऽऽह-- कूटेति ] कोटेति 

पाठान्तरं, तत्र समस्तात् भावग्रस्ययः आच तदन्तेन समासः'एवमग्नेऽपि । अङृतविषये उक्ता- 
छृतविषये आह-- कृतं चापीति || ७७ ॥ 

१ क. विदितो । २.--८. ११७, ¡ ३. अयमेव प्रकरणक्रम आदो विद्वरूपाचर्यैः । 
४. भवप्रस्ययान्तेन कूटक्षन्दस्य समासः । 



साक्षि्रकरणम् ) ससव्या्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्यास्या च ४८७ 

साक्षिणा द्ैषे विप्रतिपत्तौ बहूनां वचनं प्राहमम् । समेषु समसह्येषु द्वैधे ये 

णिनस्तषां वचनं प्रमाणम् । यदा पुनगुणिनां विप्रतिपत्तिस्तदा ये गुणवत्तमः 

श्रुताच्ययनतदर्थानुष्ठानधनःपुत्रादिगुणसम्पननास्तेषां कचनं ग्राह्यम् 1 यत्र तु गुणिनः 

कतिपये इतरे च बहवस्तत्रापि गुणिनामेव वचनं आह्यम्-- “उभयानुमतः साक्षी 

भवत्येकोऽपि धर्मवित् !? इति गुणातिश्चयस्य मुख्यत्वात् । यत्तु ` मेदादसाश्चिण 

इत्युक्ते, तत्सर्वसाम्येनागृद्यमाणविरेषविषयम् ॥ ७८ ॥ 

सा्धिमिश्च कथमक्ते जयः कथं वा पराजय् इयत आह-- 

यस्योचुः साक्षिणः सयां प्रतिज्ञां स जयी भवेत् । 

सुनोधिनी 

नु पूर्वं भदादसःशक्चिण इःयुक्तम् । अघुना द्रे बहू नामित्यनेन भेदाद्पि साक्षिणो 

भवन्तीस्युच्यते। तथा च परस्परविरोधः स्यादित्याश्ङ्याऽऽह-- यन्तु भेदादसाक्षिण इति ॥ 

यत्र सङ्ल्यागुणादिभिः साम्यं तत्र विरेषाभावाद्धेदादसाक्षित्वम् । यत्र पुनः सङ्कधायुणा- 

दिभ्तिषम्यं तच्र पुतोक्तरीवया मेदादपि साक्ष्यं भवतीत्यभिप्रायः ४ ७८ ॥ 

बारमट्ी 

साक्षीति । नग्वित्यादिः याम्यतया साकाङ्घृत्वादाह -- साक्षिणामिति । 

वचनं आद्यमिल्यस्य सर्वत्र संवन्धादाह-- वचनमिति } उत्तरार्धोपात्त्य पूरवाद्धंऽपि 

संबन्धादाह-- ग्राह्ममिति | समस्वं सङ्काङृतमेवेत्याद-- सङ्ख्येधिति । अनुषङ्ग 

णाऽऽह- दरधे इति ---तशनिषठद्ेध इत्यथः 1 त्वथमाह--पुनरिति। प्रक्षमाह--श्रुतेति । 

शेषमाह-- तेषामिति | विज्ञेषमाह-- यत्र विति | इति इत्यनेन स्वात् तच्चप्रतिपादनात्] 

ननु प्राक् भेद्ादस्राक्षिण इत्युक्तम् इदार्नीतु. भेदेऽपि साश्चिण इच्यते हषे इत्यनेनेति मिथो 

विरोधोऽत आह -- यस्िवाति । तत्सर्वेति-यत्र सङ्ख्यागुणादिभिः सवैः साम्यं तत्र षेशेषा- 

भावाद मदादसाश्चिस्वं यत्रतु सङ्ख्यागुणादिभिः वैषम्यं तत्र भेदेऽस्यनेन भकारेण साक्षित्वे 

भवस्येवेति भावः ॥ ७८ ॥ 

साक्चिभिरिति । नन्वित्यादिः । साक्षिभिरक्त सति कथमिर्याद्यन्वयः- 

तद्रचनस्यातादरस्यापि संभवात् । अत पुव वक्षूयति श्वत्र सिवित्यादि" इति भावः । कथ- 

१. व्यव ७२. २. व्यव० ६८--६९ इलोकन्याख्यायाम । २ फए-भेदासाक्षिण ° । ४. इदं 

प्रतीकं विद्धम्. मूके यत्तिल्येव । अतः ्रस्विलेव भाव्यम् । ५. ब. षाभावादेभेदात् । 



की 

४८८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्याय 

अन्यथा वादेनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः ॥ ७९ ॥ 

यस्य वादिनः प्रतिज्ञां दरव्यजातिमक्ह्यापरैषैशिष्टं साक्षिणः सत्यां वदान्ति 
(सत्यमेवं जानीमो वयम्» इति स जयी मवति । यस्य पुनवादिनः प्रतिङ्ञामन्यथा 
9 परीटे ८ शति [न न. == (~ धस्य ४ वपरीयन मिथ्यतादाते वदान्त तस्य पराजयो ध्रुवा निश्चितः । यत्र तु प्रतिज्ञाता 
विस्मरणादिना भावाभाव साक्षिणा न प्रतिपादयन्ति, तत्र प्रमाणान्तरेण नियः काथः 

एवं ठ परीक्चितवचनाः. - यस्याहुः साक्षिणः सत्यामित्यादि ॥ ७ ९॥ 

प्रतिज्ञामिव्यशञेषवचनात् कृःस्नग्रतिजातार्थसत्यत्व एव जयो विज्ञेयः । अन्यथा तु 
पराजय एव स्यात् । तथा च नारदः - ^! द्कार्वयोद्रव्यभ्रमाणाङृतिजातिषु । यन्न 
विप्रातिपात्तः स्यात् साक्ष्यं तदपि चान्यथा ॥* इति। बहुयैपरतिज्ञायां च---“*न्युनमप्याधेकं 
चाथ प्रबूयुयेत्र साक्षिणः । तदण्यनुक्तं विज्ञेयमेषसाक्ष्यविधिः स्यतः !॥*? इति । अतः 
इत्स्नप्रतिन्ञाताथंसत्यत्व एव धृवो जयः न्यायमृरत्वाच्च व्यवहारतः ॥ ७९ ॥ 

वारम 

मिस्यस्य पुनसक्तिः स्पष्टाथा । जभरिसस्य भिन्न पदस्य पूर्वत्रापि सम्बन्ध इत्याह--यस्येति | 
५ ७, 

अस्य साक्षित्वं भवयवेति भावः ।यस्येयस्य व्याख्या--वादिन इति } अस्य न साक्षेण 

इवयतान्वय इत्याह-- प्रतिज्ञाते | सा च पतारूढा न कवर्त्याह्- -द्रन्येति | शिडर्थो- 

न ॒विवश्चित इस्याह-- वदन्तीति] तदाकारमाद--सलयमेवोति | एवेनासत्यत्वभ्यवच्छेद्ः । 
स इति तदिषटसिद्धारेति भावः । उत्तराधौथैमाह-- यस्येति | पुनस््व्थे। वैलक्षण्याय दोषपू- 

रणमिदम् साक्षिण इत्यस्यानुचृत्तिः, अन्यथा वादिन इत्येकम् यस्य तु वादिनोऽन्यथा प्रति 
ज्षविर्दधा्ै वदन्ति तादङाः साष्किणो भवन्ति तस्येत्यादि राब्दोऽथः। तत्फकितमाह- 
प्रतिज्ञामिति। सर्वथा यस्येत्यस्य प्रतिज्ञादावन्वयो न साक्षिण इत्यत्रेति तात्पयेम् । अत एव 
द्वितीयान्ततया पदद्वयन चोक्तेः | चिदेषमाह-यत्र विति।मतिक्ञ्थोति-तदूपस्यार्थस्येतयथः 

भतिजाताथेस्येति पान्तरम्। आदिना मोहादिः।तत्र तादे स्थरे तस्येति पाठान्तरम्।प्रमेति। 



साक्षिप्रकरणम् ] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ४८९, 

न च राज्ञा साक्षिणः पुनः पुनः प्रष्टव्याः, स्वभावोक्तमेव वचनं ग्राह्यम् ; यथाऽऽह - 

८स्वभवोक्त वचस्तेषां ्राह्यं यदटोषवजितम् । उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा न प्रष्टव्याः 

पुनः पुनः ॥*” इति ॥ ७९ ॥ 

^“ अन्यथा वादिनो यस्य पूवस्तस्य पराजयः!” शलयस्यापवाद्माह -- 
यच = ४०५१ ॥ 

ऽपि साश्चिभिः साक्ष्ये यदयन्ये गुणवत्तमाः । 
3 [^ 

हिगणां वा ¦: कूटाः स्यः पवंसा क्षेणः गुणां वाऽन्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूवेसाक्षिणः ॥ <° ॥ 
पर्वक्तरक्षणैः साक्षिभिः साद्य स्वाभिप्रये प्रतिङ्गाताथवेपरीयेनामिदिते यय- 

उक्तेऽपि साक्षिभिः साये इत्यादि ॥ <° ॥ 

सुबोधिनी 
वोक्तर्षणैः साक्षिभेः साध्ये स्वामिप्रा्ये इति-- स्वाभिभ्रायविषये साये 

गरतिज्ञातावेपरीत्येनाभिहित इत्यन्वयः । अथ वा साक्षीनामाथ्यैमिमताथंस्य सम्यगृज्ञाता, 

तस्य मावः साक्ष्यम् 1 तदेव साक्ष्यं स्वस्याथिनोऽभिध्रायः । एवञ्च साक्ष्यं नाम स्वाभिप्रा- 

यः; । तथा च साक्ष्यपदस्य व्याख्या-स्वाभिप्राय इति । अस्मिन् पक्षे यथाश्चत पएवा- 

बारुभट्र 

परकृतसाक्षिभिननने्यथेः। अत्र हेतुमाह-न चेति ,-न हीत्यथः।रज्ञव्युपलक्षणम् अन्येषामपि 

अत्र हेतुमाह-- स्वमेति,--यत इस्यादिः। मनुकात्यायनावाह-- यथेति तेषां--साश्चिणाम् | 

अत्र हेतुमाह-यदोषेति+--यतो दोषवर्जितमित्यथः ¦ दषिवारजतमिति पटठेऽपि हेतुगं 

विक्ञेषणम् । अत ॒एवाऽऽह.-उक्ते विति.--स्वभावोक्ते त॒ सतत्यथः; दोषसंभवादिति 

मावः ॥ ७९ ॥ 

र्वोक्तटक्षणैरित्यनेन साश्षिपरश्चा उक्ता! अनिषिद्धेस्तपस्वत्वादिगुणविदिंरिति तदथेः। 

स्वाभिभायविषये साक्ष्ये प्रतिज्लाता्थवेपरीस्येनाभिहितेऽर्पात्यन्वयः।यद्ा अत्र साँक्षीनामाध्य- 

भिमताथ॑स्य सम्यग््नाता, तस्य भावः साक्ष्यं ; तदेव स्वस्या्थिनोऽभिग्रायस्तास्पयविषयः | 

एवंच साक्ष्यपदस्यैव व्थाख्या--स्वामिप्राय इतीति | यथाश्चत एवान्वयः । यद्वा 

लामिग्राय इत्यस्य व्याल्या-- प्रतिज्ञातार्थेति ।पैभ्य इ्यस्य मध्यमणिन्यायेनाऽन्वयः। 
णा मण 

१. व्य० ७९. २. विश्व द्वियुणं ! ३. क. प्रतिपादिताथ । ४. द्. यविषये । ५ फ. ब. 

सादी नामार्थी । अभि°। 

62 



९.० याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्यये 

नये पूर्वेभ्यो गुणवत्तमाः द्विगुणा वा अन्यथा प्रतिङ्ञाताथानुगुण्येन सायं ब्रूयुस्तदा पूर्व 
साक्षिणः कूट! मिध्यावादिनो भवेयुः! नन्वेतदनुपपन्नम् ,--अर्धिप्रतया्थैसम्यसमाप- 

तिभिः परीक्षितैः प्रमाणभूतः साक्षिमिर्निगदिते प्रमाणान्तरान्वेषणेऽनवस्थादोष 
प्रसङ्कात् ; “ निर्णिक्तं व्यवहारे तु प्रमाणमफरं भवेत् | छ्वितं साक्षिणो वाऽपि 

पवमवेदितं न चेत् ॥ यथा पक्रेषु धान्येषु निष्फटाः प्राढरषो गुणाः । निर्णिक्तव्यव- 

हाराणां प्रमाणमफटं तथा | इति नारदवच॑नाचच । उच्यते | यदाऽर्थी प्रतिज्ञातार्थ- 
स्यान्तरात्मसाक्षितवेनानाविष्कृतदोषाणामपि साक्षिणां वचनमथविसवादितेनाप्रमाणं 

सुबोधिनी 

न्वयः । निगदे दत्त इति-सम्यादिजनसमक्षसुनचर्निस्सन्दिग्धं भाषणं निगदः, तस्मिन् 

दत्ते कृत इव्यथः, यदा अधी प्रतिज्ञाताथस्येति ,-- जयमभिसन्धिः-- ्रति्ताताथेस्य 

सत्यत्वेन स्वान्तःकरणे “असाव एवमेवः इति टदढतरप्रतीस्युस्पत्तस्तदुत्पच्यन्य थानुपपंस्या 
सा्षिष्वपि दोषः परिकद्प्यते, न ॒दृष्टदोर्षस्तेषु साक्षिषु । अतश्च परिकल्पितदोषदुषटत्वेन 

वाटभदट्री 

अग्रेऽपि तथा ; अर्थनैव निर्दिष्टा इति भावः। गुण्येनेति,-सत्यमेतदितीत्यथैः। समासान्त 

राञ्रमायाऽऽह- पूवे दाति । कमस्य विवक्षितत्वादाह-- अर्थीति ] परश्चात एवाऽऽह-- 

प्रमाणेति ,-्रमाणमूत इतिवत् प्रयोगः। अत एव च्विने । निगदिते- साक्ष्ये उक्ते। निगदे दत्ते 

इति पटे,-सम्यादेजनसमक्षसुच्चरनिस्सन्दिग्धं भाषणं निगदः; तस्मिन् दत्ते कृते सतीत्यथः। 

स्ृलयन्तरविरोधमप्याह-निणिक्ते इति,-शोधिते इत्यथैः प्रमाणं -्माणान्तरम्। तदेवाऽऽह- 

छिखितमिति । अपिना सुक्तिससुच्चयः तन्न विहेषमाह- पूर्वामिति ] उक्तमेवार्थं दाढ्यौय 

सद्शान्तमाह- यथेति। पक्वेषु--पणेषु पुष्टेषु । प्रेति- वर्षणरूपगुणा इत्यथैः। निणिक्तेति 

बहूबीहिः।प्रमाणं- प्रमाणान्तरान्वेषणम् । आात्मेति-स्वत्मेस्यथः। बहुनीहिरथम् ,विसंवादिस्वे 

हेतुरयम् । अनेनेति+--खाद्ेण भकटितदोषशुन्यानमपीलयथेः; अरसिद्धदृ्टदोषरहितानामपीति 

यावत् ; स्वोपन्यस्तानामपीति भावरः । अर्थति-- स्वाथेविर्द्स्वेनेव्यथेः। अपिना क्चन 

१. मा० १. ६३--& २. । २. थ. द्. पपत्ते° । ३ थ. पत्तेस्तदुः्पत्यन्यथादुपपच्या (?)। 

थ. पस्तषु । ज० } ५. ब. नानक्तिम० । ६. अनेति भाव्यम । अश्र संगतो भवति । 
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मन्यमानः साक्षिष्वपि दोषं कल्पयति तदा प्रमाणान्तरान्वघणं केन वार्यते | उक्त 

च--प्यस्य च दुष्टं करणं यत्र च भिथ्यति म्रययः स एवासमीचीनः” ईति ; 
यथा च्षुरादिकरणदोषानध्यवसायेऽम्यथेविसतवादात्तजनितस्य ज्ञानस्यप्रामाण्येन 

करणदोषकलत्पना, तथेहापि ; साक्षिपरीक्षातिरेकण वाक्यपरीक्षोपदेशाच - 

सुबाधिनी 

प्रमाणान्तराङ्गीकरणसुपयक्गंमेव । अङ्गीकृते च प्रमाणान्तरे व्यवहारदुर्खििरपि व्यवहारः 

म्रव्वनीय एव,--“छरं निरस्य भूतेन '' इति वचनादिति । ननु स्वग्रसित्या साक्षिएु द्टदोषः 
कथमित्याशङ्कथ दष्टान्तसुखेनोपपादयति-- यस्य च दुष्टं करणमिति | अस्याथेः--यस्य 

ज्ञानस्य करणं चक्ुरादिकं दुष्ट काचकामरादिदोषदुष्ट यत्र च ‹ इदं रजतम्! इत्यादिक्षान- 

चिषये "नेदु रजतम्'इति बाधकग्रत्ययः, स एव प्रत्ययो ज्ञानमसमीर्चानमिति दष्टान्तवाक्यस्य 
तात्पयी् प्रकृतोपयोगाथमाह- य॒था चक्षरादीति । अयमभिग्रायः--अथविस्वादादथस्य 

शक्तिरजतदेरंयथायैत्वात् तज्जनितस्य ‹ इदं रजतम् * इति क्ञानस्याप्रामाण्येन चक्षुरादि 
गतदोषकस्पना । यथेति दाश्छन्तिके योजयति- तथेहापीति । न केवर युक्तितः 

प्रमाणान्तरगवेषणसुचितम् , अपि तु वचनबरादपीत्याह--सःक्षिपरीक्षातिर्ेणेति । 

बाट्भद्री 
समुश्चथः। प्रतिज्ञाता्थस्य सत्यत्वेन स्वान्तःकरणेनासावथं एवमेवेति दृढतरप्रतीव्युत्पत्त- 
स्तदभ्येषामयुपपत्त्या साक्षिष्वपि दोषः कट्प्यते ; न दुष्टप्रसिडदोषस्तेषु ! तथा च परिकटिपंते 
दोषे दुष्त्वेन भ्रमाणान्तरान्वेषणाद्युपपन्नमेव। अङ्गीकृते च प्रमाणान्त व्यवहारदरदिभिरपि ग्य 
वहारः प्रवतैनीय एुवः““छरं निरस्य भूतेन > द्युक्केरिति भावः तथा च तथाऽपरितुष्यतोऽरथि- 
नोऽयं साक्ष्यन्तरान्वषणोपदेश इति नानवस्था। नापि स्ट्रत्यन्तरविरोध इति बोभध्यम्। ननुं स्व- 

मस्या साक्षिष्वदृष्टदोषकल्पनं कथमतो दृष्टान्तसुखेनोपपाद्यति । उत्वं चेति, - गौतमेनेति 

भावः।यस्य च-सम्रत्ययस्य। करणे चश्षुरादकंदुष्ट काचकामरादि दोषयुल्कं यत्र. च^दूद्ं रजत- 

म्'इत्यादिक्तञानविषये प्रत्ययः नेद् रनतम्'दइत्यादि बाधक्छग्रस्ययः।स एव द्विविधः प्रत्ययः,अन्ता 
नरूपोऽसमीचीन इति दुष्टान्तवाक्याथः । ते प्रकृते योजयति-- यथेति  अनव्यवस्तायोति- 

काचकामरादिप्रसिद्धदूषाणामामेदचयेऽपि । एवं सत्यपि अर्थस्य शुक्तिरजतादेः विसवादात् 
अन्यथात्वात् तज्जनितस्येद रजतमिति ज्ञानस्याप्रामाण्येन चक्षरादिगतदोषकल्पना यथा तथो- 

हापि दा्टीन्तिकेऽपीऽ्त्यथंः । न केवरं युक्तितः प्रमाणान्तरन्वेषणसाधनम् , अपि तु 
घेचनवबरादपीव्याह-साक्षिति साक्षिपराक्चोपदेक्षतोपि भेदेन तद्वाक्येत्याद्यथैः । तमेवाऽऽह 

१. गोतमधमंशाखे नोपकमभ्यते।२. त. न्नम्। एवमप्यद्गी! ३ थ. रन्यथालात्! द्.स्य (था)लात्। 
४. फ. तदन्वेषा । ५. फ. ब. स्पितदोष० । ६. व्य० १९. ।७फ. ब. नतु स्वेसमिष्या 
पाश्यदष्ट ° । ८. ब. जध्यवसायेति । ९. ब. कस्पनाय यथा | 



€ 

+. +^ =. 

९.२ याज्ञवत्क्यस्मरातिः [व्यवहाराध्याय 

८ साक्षिभिमोषितं वाक्यं सह सभ्यः परीक्षयेत् |?” ईति । कात्यायनेना्युक्तम्- 
“भयदा डुद्धा क्रिया न्यायात्तदा तद्राक्यश्ोधनम्। डुद्धाच्च वाक्या्यः जुद्धः स शद्धोऽथं 
“~ स्थि (~. .\)११- +~ (2 = ,११ 

इति स्थितिः।*३ति। क्रेया साक्षिखक्षणा; ““नाथसंबन्विनो नाऽऽप्ताः"?इति न्यायादयदा 

सुद्धा तदा तद्राक्ययोघनं साक्षिवाक्यशोधनं कर्तन्यम्।वाक्यचद्धिश्च सवयार्थप्रतिपादनन 

-““सव्येन ज्ुद्धयते वाक्यम्!!इति स्मरणात्। एवं ञद्धाया; क्रियायाः द्धाच्च वाक्यार्त् , 

सुबोधिनी 

अयमभिप्रायः-- न केवर साक्षिवचनमात्रेण निणेयः, अपि तु तद्वाच्यपरक्षया च । एवं 
च साक्षिवचनपरीक्षायां क्रियमाणायां यदि तद्वचनमबाधितं स्यात् तदा तस्य प्रामाण्यम् : 

इतरथा साक्षिवचनस्य बाधितस्वे साश्छिष्वीप दाषकस्पना स्यादिति । एतच्च परक्षिाविधि- 
वरात् गम्यते । ^“ यदा ञुद्धा क्रिया” इति कात्यायनवचनं म्यच क्रिया साकषिक- 

बाठंभद्री 

केका का अ. ० साक्षिभिरिति । “उपस्थितान् परक्षेत्र साक्षिणो तृपति; स्वयम् । ›` इत्यस्य नारदस्य 

पुवद्धैम् । न केवरं साक्षिवचनमात्रेण निणेयः अपि तु तद्वचनपरीश्चयाऽपि ! 

तथा च तस्यां क्रियमाणायां यदि तद्वचनमबाधितं तदा तस्य प्रामाण्यम् अन्यथा तु 
न॒ साक्षिध्वपि दोषकल्पना स्यादेवेति तत्परीक्षाविधिवराद्वम्यते अन्यथा तदान्थक्यं 

स्पष्टमेवेति भावः । जअन्यदप्याह -- कात्यायनेति । स्फुटमितस्तदथाग्रतीतेः 

काल्यानोक्त व्याचष्टे क्रियेयादि| क्रियेलयस्य व्यास्या-साक्षीति । निषेधाविषयस्वमेव न्याय 

इति तं मनृक्तमेवाऽऽह-नार्थोति } इत्थं च मनुः““सवधमविदोऽदलुञ्धा विपरीतस्तु वजयेत्। 

नाथसम्बन्धिनो नाऽऽप्षा न सहाया न वेरिणः॥न द्टदोषाः करतंव्या न व्याध्यात्ता न दूषिताः। 
न साक्षी चृपतिः कार्यो न कारुककुदीरवो ॥ न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः 

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युने विकमङृत् ॥ न बद्धो न रिश्च्नेको नान्यो न विकरेन्दियः। 
नाऽजत्ता न मत्तो नोन्मत्तो न श्चुत्तप्णोपपीडितः॥न श्रमार्तो न कामात न करदो नापि तस्करः। 
ईति । आध्यदीनो बन्धके धृतः डुद्धाति--तददोषरदितेवयथः । चस्त्वर्थे । उन्तराद्धांय॑माह - 

एवमिति,-उक्तम्रकारेणेव्यथः। पूवोद्धौविरोधाय न्यूनतानिरासाय च शुद्धाद्राक्याच्चत्यन्वये- 

न च समुच्चयमाह-ड्ुद्धाया इति| च वाक्यादिति-वाक्याच्वेयथः। य इति-योऽथेः खद्धो 
मा यान पानपा 

१(?)२ ख. नार्थिं। ३ क. ड. तदा साक्षि ४. ख. शुद्धवाक्याच। ५. थ. द्. तद्राक्यप०। 
४, मर < ° &३-- ९७१ 
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यः डुद्धोऽतरगतोऽथः स शुद्धस्तथामूत इति स्थितिः, इटशी मयोदा न्यायविदाम् । 
करणदोषत्राधकप्रत्ययामवे सति अवितथ एवाथे इयथः | ननु स्वयमार्थना प्रमाणी- 

कृतान्साक्षिणोऽतिक्रम्य कथं कियान्तरं प्रमाणीक्रियते ? नेष दोषः ; यतः, -- 
“क्रियां बर्वती सुवा दुबटां योऽबटम्बते । स जयेऽबधूृते सभ्यैः पुनस्तां ना्ठया- 
क्रियाम्] इति कात्यायनेन जयावधारणेोत्तरकारं क्रियान्तरपरिग्रहानेष्रेधाज्जयाव 

धारणत्प्रार् क्रियान्तरपासरहो दरदितः } नारदेनापि--'“निर्णैक्तं व्यवहारे तु परमा- 
णमफरु भवेत्।*'इति वदता जयावधारणोत्तरकार्मव प्रमाणान्तरं निषिद्धं, न प्रागपि । 

तस्मादुक्तेऽपि साक्षिभिः स्ये अपरितुष्यती करियान्तरमङ्गीकतव्यमिति स्थितम् । 
4 (५ क 

एवं स्थिते यद्यभिहितवचनेम्यः साक्षिभ्यो गुणवत्तमः द्विगुणा वा पृवेनिदंष्टा असनि- 

सुबोधिनी 

्षणेष्यादिना। स जुद्धस्तथाभूत इति,-- डु पदस्य व्यास्या- तथा भूत इति,-तथाभूतस्त 

थ्यभूतः,सत्य इति यावत् । कालयायनवचनसय ताखपयोथमाह--करणदोषबाधकम्रत्ययाभावे 

बाटभद्री 

क १५, क्र 

ऽवगतो निश्चेत इयथः। स॒ शुद्ध इति -छद्धपदस्य न्याख्या-तथाभूतइूति,- सय इलयथः। 

एवे तदुक्तेः शाब्दाथमुक्सवा प्रङ्ृतसंगतये तात्योथेमाह--करणोति। करणदोषश्च बाधकम्र- 

त्ययश्चेतौ तयोरभावे । सव्यर्थोऽवितथ एव-सत्य एवेत्यथेः, इत्यथ डति-तास्पर्याथै इत्यथः । 

अत्र यद् शुद्धेति पूबौ्ैन साक्षिरुक्ष्यरश्चणश्िया तूपकरणगतदोषाभाव उच्यते; द्धा चेतयुत्त- 

रार्द्धेन तु बाधकम्रययाभाव इति बोध्यम् । स्वयम्-- स्वयमेव । तथा च विरोधः स्पष्ट एव । 

स॒ इति। सभ्यैस्तयेव क्रियया तस्य जयेऽवधृते . निश्चिते सति स दुवैरक्रियावलम्बी पुनस्तां 

बरूवतीं क्रियां ना्रुयादिल्यथः । कारमित्ति निषेधक्रिया विहेषणम्। निषेधात् तत्कथनात् । 

अयं ददने हेतुः; कालयायनः कतौ . नरेति प्रागु निर्णिक्तेति वदता नारदेनापीलयाद्यथैः। 

तृतीयान्तस्य निषिद्धमिलत्रान्वयः। एवन्यवचेयमाह--न् प्रागपरीति| अपिनोत्तरससुस्चयः। 

तात्पयोथमुपसहरति-तस्मादिति। उक्तेऽपीति,-अर्थिनाविरेषमाद-एवंस्थिते इति।असनीति 
पि ०0111111 

१.-मा० 4.६२. । २ क. जपरितुष्यति । ३ फ. ब, साक्षिकश्रणक्रिया० | 



$ 

४९४ धाज्ञवल्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

दिताः साक्षिणः सन्ति, तदा त एव प्रमाणीकर्तव्याः | ““स्वभवेनैव यद्रयुस्तदरायं 

व्यावहारिकम् | इत्यस्य सवन्यवहारशेपत्वात्,““निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमपाटं भवत्। 

ङिचितं साक्षिणो वाऽपि पृक्मावेदितं न चेत्॥ "ईति नारदवचनाच। पर्वनिर्दिष्टानामसं- 
भवे तवनिर्दिष्टा अपि तथाविधौ एव साक्षिणो ग्राह्याः, न दिव्यम्--“संभवे साक्षिणां 
रज्ञो दैविकीं जयेत् क्रियाम् ।” इति स्मरणात् | तेषामसंमवे दियं प्रमाणं कर्तव्यम् । 

सुबोधिनी 

इति । *“ यदा शुद्धा. क्रिया न्यायात् ” इलयनेनांशेन साश्षिटक्षणक्रियारूपकरणगतदो- 
घाभावोऽभिधीयते, “शद्धा वाक्याद्यः शद्धः? इत्यनेन तु बाधकम्रलययाभावोऽभिधीयते । 

एव करणदोषवाधकप्रल्यययोरभावे सदयर्थो ऽवितथः ; सत्य इति तास्पयीथः । स्वभावेनेव 

यदून्रूयुरिति,--जर्थिना स्वकीयग्रतिज्ञायामन्यथाभावमज्ञात्वैव प्रथममेवान्येषामपि साक्ित्वे- 

न निर्दिष्टत्वात् स्वभावेनैव वचनमिति प्रकृते दरष्टन्यम् । यदुक्तमाक्षपसमये अनवस्थाभ- 

बारुभद्य 

--देदशाःसाक्षिणोऽसन्निहिताः सम्भवन्तीत्यथः।ते एवेति-एवेनिर्दिष्टा श्वेलयथैः। एवेनामिहि- 

तवचननिरासः॥ ननु तेषामेव पुनः कतो न प्रभोऽतो मनुमाह-स्वभेति) साक्षिणो ब्यावहा- 

रिकं भ्यवहारागतं यद्वचनं स्वभवेनेव प्रयः तद्वाद्यमित्यथः। अस्येत्तराद्धैम् “अतो यदन्यद्धि- 
नूयुधेमौथ तद्पाथकम्॥?इति। साक्षिभ्रकरणस्य भ्य वहारविहेषप्रकरणापादाह--सर्ैव्येति 

तथा चात्रावि भ्यवहारः समापनीयः, तेन आर्थेना स्वीयग्रतिज्ञाया अन्यथाभावमन्ञाखैव 
्रथममेवान्येषामपि साक्षित्वेन निरदिशत्वात् स्वभावेनैव प्रङृते तेषां वचनस्य सच्वादिति 
भावः। नारदमपि साधकत्वेनाऽऽह-निणिक्ते इति| पूबौवेदनाभावे भ्यवहारञयद्धौ प्रमाणान्तर- 

मफर, तदञ्जुद्धौ तु प्रमाणमेवापरम्, इदमपि गुणवत्तमादीनां पूवौवेद्नाभावे;तच्छदधत्वे तु 
ततो भ्यवहारछ्यद्धिभराप्तावप्युक्तरील्या तेषामध्रामाण्येन पूवैमुभयवेदनेन सामान्याराभन 
विरेषणासंभवेन तेनेव निवह इति भावः। पूवेनिर्दिष्टानामिति, तथाविधाः--ततो गुणव- 

त्तमा द्विगुणा वा । एवन्यवच्छेद्यमाह-- न दिव्यमिमि| मनुमाह-संभ्वे इाति। ततोऽपि 

विशेषमाह-तेषामिति,--साक्षिणाभल्ययैः भवेभवे तु। अन्यथानुपपच्येति भावः । पूवेपक्ष 
पि 11 य काकाणकावकककत 

7 

१. मा० 4. ६२. | तथाविधाः" प्ाक्षिण ए्व । २, क. ख. घ. व्भयेरैविकी । 
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अतः परमपरितुष्यताऽ्यार्थना न प्रमाणान्तरमन्वेषणी्यमवचनादिति परिस्मापनीयो 

व्यवहारः । यत्र तु प्रयथिनः स्वप्रत्ययविसवादिःवेन साक्षिवचनस्याप्रामाण्यं मन्य- 

मानस्य साक्षिषु दोषारोपणेनापरितोषः, तत्र प्रयथिनः कियोपन्यासावसराभावात्स- 

ताहावाधिकदेविकराजिकन्यसनोद्धवेन सा्षिपरक्षणं कतेव्यम् । तत्र च दोषावधा- 

रणे साक्षिणो विवादास्पदीभूतमरृणं दाप्याः, सारानुसारेण दण्डनीयाश्च | अथ दोषा 

नवधारणं, तदा प्रत्यर्थिना तावता सन्तोष्टन्थम् ; यथाऽऽह मनुः “‹ यस्य द्द्येत 

सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽशनहञोतिमरणमृण दाप्यो दमं च सः ||” इति । 
एतच्च “ यस्योचुः साक्षिणः सां प्रतिज्ञां स॒ जयी भवेत् ।! इयस्य 

सुबोधिनी 

सङ्गादिति तव् परिष्टरति- अतः परमपरितुष्यताऽपीपि। स्वप्रल्ययबरादपरितुष्यता अथि 

ना प्रमाणान्तरमङ्गीकतंम्यमिष्युक्तम् । भरत्यार्थेनस्तु तथा नास्तीत्याह-- यत्र तु प्रत्यथन 

इत्यादिना । “यस्य दृस्येत!इष्यस्य मनुवचनस्य विषयं दशेयति- एतच.“ यस्योचुःसाक्षि- 

बारुभट्री 

उक्तमनवस्थारूपदोषमेवंसति प्राप्त परिहरति-अतः परमिति | स्व्रलययबरादपरितुष्यता 

अर्थिना प्रमाणान्तरमङ्गीकायैमिस्युक्तं नवं भरलयर्थेनः इति, विज्ञेषान्तरमाह-यत्र विति)।मन्येति 

--भ्रत्याथाविशेषणम् । अवसरेति-- प्रसङ्गेव्यथः । “° मिथ्याक्रियापूवेवदे *› इ्युकछेरिति 

भावः । अवतारेति पाठान्तरम् । व्यसनोद्रवेनेति - दुःखनिष्पच्येस्यथः । 

कतभ्यामिति- पूववत् प्रमाणान्तरान्वेषणाभावेनाऽऽगस्या अस्यध्यर्परितोषपरिहरणायेति 

भावः; तत्र च सप्चसु दिनेषु । तावतेव आगतेरिति भावः । सप्ताहारिति--स्य्छोपे 

पञ्चमी सप्ताहमभिव्याप्यस्यथैः । अवोगित्यव्याहार इति तु मेधातिथिः । उक्तेति- 

बहुवीहिः साक्षििद्नेषणम् । रोगादेर्विकल्पो बाध्यः। स: साश्ची रोगोऽस्यन्तपीडाकरः ; 

अग्मिगहधनदाहः । पुत्रदारादिप्रतव्यासन्नमरणं ज्ातिमरणम् । इदं च तस्य कूटसाक्षिष्वे 

लिङ्गम् । एवं सति प्रसक्तं मनुयाज्ञवल्क्यये्विरोधं परिहरति- एतच्चेति | यस्य दृर्ये- 

$. क. ङ णीयं मदवचनात् -1 ग. णीयं यमवचनात् ; छ. णीयं वचनाद् । २.--८.१०८। 
३. त, खेति । ४, फ. ब. परितोषणपरिपालनाय । 



९.६ याज्ञवस्क्यस्पृतिः [व्यवहाराध्याये 

अपरितुष्यत्प्रत्यथिविषयेऽपवादो द्रष्टव्यः | कचित् “उक्तेऽपि साक्षेभिः साध्ये” 

इत्येतद्चनमथिना निर्दिषटेषु साक्षिष्वध्यनुकूरमभिदहितवत्सु यदि प्रत्यौ गुणवत्तमान् 

दिगुणान्वाऽन्यान् साक्षिणः पूर्वोक्तविपरीते वादयति, तदा प्रववादिनः साक्षिणः 

कूटा इः व्याचक्षते । तदसत्--प्रयथिनः करियानुपपत्तेः | तथा हि. अर्थी 

सुबोधिनी 

णः सयीम्”› इति ¡ अयमथः -एतत् “यस्य दड्येत' इति मनुवचनम् “'यस्योचः साक्षि 

णः सत्यां ्रतिक्ञां स जयी मवेत् 1" इस्यस्यापवादकम् । कर्मिन् विषय इस्याकाङ्कायामि 

दसुच्यते--अपरितुष्यत्पमयार्थैविषय एवेति | एतदुक्त भवति--साक्षिभिः साक्ष्ये कथिते 

यदि प्रलर्थी परि्ुष्यति, तदाऽर्थनो जयः प्रत्यार्थनः पराजयः । अथ स्छप्रस्ययविसंवादित्वेन 
परत्यर्भो न परितुष्यति, तहिं साक्षिपरीक्षणे ससु दिनेषु करियमण यदि ते दोषवन्तः सा- 

क्षिणः, तदा “यस्य दरयेत सप्ताहात्”? इति मचुवचनेन ““यस्योचुः साक्षिणः सत्याम्'इति 

योगीरवरवचनसपोद्यते । तथा च प्रत्यार्थैनो जय इतरस्य पराजय इति । ““उक्तेऽपिसा- 

क्षिभिः साक्ष्ये "इष्यस्य योगीरवरवचनस्थेकदेदिग्यार्यानं दूषयितुमनुभाषते-केचिदुक्तेऽपि 

बाकंमद्धी 

स्येतत् मनक्तं यस्योचरिति मूटस्यापवाद इत्यथः । कस्मिन्विषय इत्याशङ्कायामाह - 

अप्रीति | एवेन विषयान्तरभ्यवच्छद्ः । साक्षुभिवो्यभिमते एव साक्ष्ये उक्ते यदि 

भ्रत्य परितुष्यति, तदा मूरवाक्योक्तोऽर्थिजयः तदा सप्ताहं साक्षिपरक्षिणाभावात्। यदा तु 

भस्यर्थिनोऽपरितोषेण तत्परीक्षणावदयकतया तन्मध्ये साक्षिदोषावधारणन ते दाषवन्तः तदा 

८ यस्येति ? मनुवाक्यन मृखवाक्यमापो्यत इतिः-- प्रस्यथिनो जयोऽर्थिनः पराजय इति 

भावः] इदं च ऋणं गृहीत्वा यःचनावस्थायां"च दत्तं नेव वा गृहीतम्! इत्युक्ता विपरीतं धर्मस्थानं 

प्रविति, तद्विषयकं बोध्यम् । ““उक्तेऽपि”? इति मूठवाक्यस्येकदेशिव्याङन्यानं दूषयितुमनु- 

वदतिः-केविदिति; व्याचश्चत इत्यत्रान्वयः । अस्य दिकमेकत्वादेके कमं अऽहवचनमि- 
अर्थिनेदयादि तीव्यन्तेन [क्प © ज थ्येनुकूरमि 

व्यन्तेन द्वितीयमाह--अर्थिनेयादि इतीस्यन्तेन-अर्थति । _ अथ्यर्थत्यथःअथ्यनकूरमि- 

ति पारस्तु सुगम एव । विपेति --अर््यंथविपरीतं स्वानुकूरूमिस्यथः ॥ अन्न पक्षे पूवेत्यत्र 
९ इति दसादेति 

वशतसपुखष इत्याह-- पृवस्येति। तदथमाह-वादिन इति | दूषयति-- तदसादिति । करै- 
येति--क्रियाया एवानुपपत्तिरिस्यथः । सामान्योक्तां तां विविच्य ददोयितुमादावर्थिप्रत्य- 

थिस्वरूपं प्रागुक्तमपि दाढर्यायाऽऽह--तथा हीति] अध्यंत इत्यथः साध्यं, तदस्यास्तीति 
व त | 

[व कतत ॥ ज ०५ पाक 

१ क, ग. संवादयति । २. त. एतदादि “साक्षिणः' इत्यन्तं नास्ति । २. त. वादः कस्मिन् । 

४, त. परि इति नास्ति । 
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नाम साध्यस्याथैस्य निर्दष्टा । तप्प्रतिधक्षस्तदमाववादी प्रयथौ । तत्राभावभ्य माव- 

सिद्धिसपिक्षसिद्धिवाद्धावस्य चामावानिरपेक्षसिद्धित्वाद्रावस्येव साध्यत्वं युक्तम् ,-- 
अभावस्य सखखूपेण साक्ष्यादिप्रमेयत्वाभावात् । अतश्वाथिन एव क्रिया युक्ता 

सुबोधेनी 

साक्चिभिरिष्यादिना ।! दूषयति - तदसदिति । प्रव्यार्थनः क्रियानुपपत्ति ददीयितुमर्थै- 

प्रल्ार्थस्वख्पं ददीयति-तथा हि, अर्थीनामेति | मावस्वेमाववादिल्वम् प्रत्यर्थिनः, तस्य 

क्रियानुपपत्तो किमायातमित्यत जह-- त॒त्राभावस्येति | अयमाशयः न भावः अभावः; 

मावार्धानत्वादमावस्वरूपस्य तथाभाव इत्युक्ते कस्याभाव इत्याका्कयां घरस्याभावः 
पटस्याभाव इति प्रतियोगिभूतघटपटादिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात् । मध्वसाभावे च भा- 
वस्वरूपसिद्धत्तरकारछनि्ववादिमावस्वरूपासेद्धेभविसिद्धिसपेक्षसिद्धिस्वमभावस्य । भावस्य 

त्वेतद्वेपरीत्यात् स्वातन्त्रयेण सिद्धिनैस्वभावयिश्चया क्षिदधैः । अत एवाभावसिद्धिनिरपेश्चसि 
द्धि्वं भावस्य । एवञ्च सपेक्चनिरपेश्चसिद्धयोरभावभावयोर्मध्ये निरपेक्षसिद्धिस्वेन भावस्यैव 
साध्यत्वं युक्तमिति । नन्वभावस्य सपेक्त्वे सिद्धे कोऽपराधो यत् साध्यता नास्तीत्यत 
आह--अभावस्य स्वरूेणेति। अयमथैः--मावस्य साक्षात् साक्ष्यादिरूपप्रमाणप्रमेयस्वम् , 
अभावस्य तु न साक्षात्, अपितु भावद्रारा। तथाच साक्षात् प्रमेयस्यैव साध्यत्वं न 

बाङंभद्री 
व्यु्त्तराह- साध्यस्येति | प्रत्यथेमाह- तत्प्रतीति । तदभेति-साध्याभावेत्यथैः। अयं 

भावः-न भावोऽभाव इति ब्युत्पच्या भावाधीनत्वमभावस्वरूपस्य तथाऽमाव इत्युक्ते 
कस्येस्याकाङ्कलणं घरस्येल्यादेः प्रयोगेन तस्य॒ प्रतियोगित्वात् प्रतियोगि मूतधटादिनिरूप- 
पणाधीननिरूपणव्वं प्रतियोग्यधिकरणाभ्याममावो निरूप्यत इत्यत एव तन्त्रान्तरे उक्तं 
प्रध्वसाभावस्यापि भावस्वरूपसिद्धयु त्रकालिकसव्वमिति स्वैथा भावसिदधिसपेश्चसि दित्व- 

मभावस्य, भावस्य ववेतद्वैपरीत्यात्तच्छरीरे तद प्रवेशात् स्वातन्ञयेण सिदधिनैःवमावापेक्चया 

सिद्धिरेति अभावसिद्धिनिरपेक्षसिद्धव्वं मावस्य । एवं च सयपेश्चनिरपेक्षसिद्धिकयोरुभयो- 

भौवाभावयेोभध्ये निरपेक्चसिद्धिकत्वेन भावस्यैव साध्यत्वं युक्तमिति । नन्वभावस्य सापक्ष- 
सिदधिकत्वेऽपि साध्यता कुतो नास्तीत्यत आह--अमावस्यति |भावस्येव साक्षात् साक्ष्यादि. 

रूप्रप्रमाणप्रमेयस्वम् अभावस्य तु न तन् ;अपितु भावद्वारा तथा च साक्षात् प्रमेयस्येव साध्य- 

स्व, नातिभूयस्य। परम्परया प्रमेयस्येति भावः फितमाह--अतश्चेति | वाचनिकोऽप्य- 

१ क. थस्य निर्दशात्तस° र. ख. ग. पष्टतद्भाव । ३. क. सपेक्रतवाद्धा° । ४. ख. म. भावस्य 

वा भाव. ५. क. क्षपिद्ध०। ६. थ. द्. तवाच्चाभा० ¦ ७. फ. ब. ^ नतु भवतु तद्भाववादित्व 
्रल्य्थिनस्तथापि क्रियादपपत्तो तस्य किमायातमत आह -तत्राभावस्येति तथेोर्मध्य इ्यथः*त्याधकम् । 
८. फ. सिद्धिकयोरभावभावयोः। ९-फ. ब “एवच प्रलय्थिनस्तदतुपपात्तिसतु सिद्धेतिभावः"इत्यधिकम् 

03 
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९.८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

अपि चोत्तरानुसारेण सर्वत्रैव क्रिया नियता स्मर्यते--““ प्राङ्न्यायकारणोक्ती त॒ 
प्रयर्थी निर्दिेक्कियाम् । मिथ्योक्तो पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्॥ इति | न 

चैकाक्मन्न्यवहारे द्योः क्रेया--“*न चैकाक्मन्विवदे तु क्रिया स्याद्रादिनोद्योः।') 
इति स्मरणात् । तस्माप््रतिवादिनः साक्षिणो गुणवत्ता द्विगुणा वाऽन्यथा त्रूयुरं 
लयनुपपन्नम् । अथ मतम्--द्रावपि भावप्रतिन्ञावादिनौ “मदीयमिदं दायादग्राप्तम्! 

'मदीयमिद दायादप्राप्तम्इति परवोपरकाख्विभागानाकलितमव वदतः,तत्र द्रयोः साक्षि 

षु सत्सु कस्य साक्षिणो ग्राह्या इ्याकाह्कयां“दरयोर्विवदतोरर्थ दयोः सत्सु च साक्षिषुप्रवः 

पक्षो भवेदस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः।|) इति वचनेन यः पृथे निवेदयति तस्य साक्षि 
णो ग्राह्या इति सिते तस्यापवादमाह-“उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये” इति ! अत- 

शच पूरवोत्तरयोर्वादिनोः समसद्येषु समगुणेषु सक्षिपु सत्सु प्रवादिनः साक्षणः 
सुबोधिनी 

निरूपस्य परम्परया प्रमेयस्यति । °“ उक्तेऽपि साक्िभिः साक्ष्ये "> इत्यस्य वचनस्याथान्तर 

माङङ्ते पृवेवादी-- अथ मतामिव्यादिना। तस्यायमपवाद् इ्युक्त, तत्र क्रापवाद इत्याश 

ङ्य परिशेषादपवाद विषयं वक्तु ८८ द्वयोविवदतोरथं * इप्यस्य वचनस्य विषयं दद्ीयति-- 

अतश्च पूर्वोत्तरयोवादिनोरिति । अपवादविषच्रमाह-यदा नूत्तरबादिन इति । अस्मिन् 
वारुभक्च 

यमथ इत्याह-अपि चेति | सपत्रेव--न केवख्मत्रैव। नन्वेवमपि ग्य वहारभद वदु्रयारिप्य- 

त्र -क्रिया आस्ताभेति न दोषः। अत आह--न चेकेति ,-नापीत्यथेः। कात्यायनमाह-- न 

चैकोपि । दूषणसुपसंहरति - तस्मादिति । पूरवोक्तस्याऽऽखयान्तरवणेनद्वारा तस्याथौन्तर- 

प्रतिपादकप्रागुक्तेकद्यु्तिमिव दूषयितुमदवदति--अथ मतमिति ] सामान्योक्तं विक्षि- 

ष्याऽऽह-- मदीयमिति | तत्र कारूविशषोक्तो तत एव निणयस्य ्ागुक्तरीत्या संभवादाह- 

परवापरेति । भक्षौ तद्राहिलयसेवानाकलनम् । ननु एवमपि साक्षिभिस्तत्र निणयः स्यादत 

४ | अत एवाऽऽह-कस्येति। नारदमाह-द्रयोरिति |भ्याख्यार्तमिदे ्राक्।प्रतिज्ञायां 

काटानुक्तराह-यः पूरव निवेदेति| भ्रा्तिपु च॑स्वाज्ञानेऽपि निवेदनपूवस्वज्ञानेन तत्र निणय 

इति भावः | स्थिते इति-सिद्धान्ते इत्यथः । तस्यायमपवाद् इव्युत्तः", क्रापवाद् इस्यादांका- 

मपाकुवेन् प्राक् प्रकरप्येवेति न्यायेन परिशेषादपवाद्विषयं वत्ुमादावुत्सगेविषय- 

मद--अतङ्चेति,-तस्यापवादत्वा्चत्यथैः । समेत्यादिनाऽपवाद्विषयतता सूचिता; अपवा- 

१. ति प्रतिज्ञावदिनाः पू* २. ख-न एवसा० । ३-फ-ब. दुव्राप्युम० | ४. फ. 

तवर क्ता? | =. फ. कलट्प्यवेति । ६. फ. अस्य तदप ° । 



साक्षिप्रकरणम् । ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ४९९. 

प्रटव्याः । यदा तु उत्तरवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्विगुणा वा तदा प्रतिवादिनः 

साक्षिणः प्रष्टन्याः । एवं च नाभावस्य साध्यता । उभयारपि भाववादिवाचतुर्विधो- 

तरविलक्षणत्वाच प्रकृतोदाहरणे न क्रेयाव्यवस्था । एकास्सिन्ब्यवहारे यथेकस्यार्थनः 

सुबोधिनी 

व्याख्याने पूरवोक्तदोषाभावं ददोयति--श्वञ्च नाभावस्यति | ननु पूर्वोत्तरयोकदिनोः 

साक्षिणां समत्वे पूर्ववादिनः साश्चिणः प्रष्टव्याः, उत्तरवादिसाक्षिणां गुणाधिक्ये द्रैयुण्य 
वा उत्तरवादिन एव साक्षिणः प्रष्टव्या इत्यमिधीयमाने एकस्मिन् विवादे द्वयोवीदिनोः 
क्रियाप्रसक्तेः “४ न चकरिमिन् विवादे तु क्रिया स्याद्रादिनोद्धैयोः।› इत्येतद्रचनविरोधः स्या 

दित्यत जह-- चतुरविधोत्तरविरक्षणत्वादिति । अयमपिप्रायः-- सत्यमिथ्याकारणम्रा- 

ङ्न्यायोत्तरष्वेव वादिग्रतिवादिनेद्धेयोरपि क्रियाभावः । प्रकृतोदाहरणे त उभयोः 

प्रतिक्तावादित्वेन तद्विखक्षणत्वान्न क्रियाव्यवस्थेति । प्रतिबन्द्या युक्तथन्तरमाह--- 

एकस्मिन् व्यवहारे यथेति । अयमभिप्रायः- यथा परमते सिद्धान्तिनो मते साक्षिभिः 

साक्ष्येऽभिहिते सति यत्र॒ भतिन्ञाताथेस्यान्यथात्वेन स्वान्तः करणप्रत्ययाभावात् प्रमाणा- 
न्तराङ्गीकरणम् , एवमस्मन्मतेऽपि वादिप्रतिवादिनोः क्रियाद्रयामेति ! एतदुक्तं भवति-- 

सिद्धान्तिनो मते “न चेकस्य क्रियाद्रयम् "इति वचने जाग्रत्यपि यथा स्वान्तःकरणविसंवा- 
दित्वेन प्रमाणान्तराङ्गीकरणं, तथाऽस्मन्मतेऽपि “ न चैकस्मिन् विवादे तु क्रियास्याद्रादि- 
नोहयोः।› इत्येतस्मिन् सत्यपि उक्तरीत्या एकस्मिन् विवादे क्रियाद्वयमिति । निराच््े- 

बालभट्री 

द्विषयमाह-यद्तृत्तरोति | अयमेव प्रतिवादी तथा चास्मिन्नेव विषयेऽपवादुत्वाभिति 

भावः! एवं व्याख्याने ्रागुक्तदोषाभावमाद-- एवं चेति ,--ईंदशविषयकत्वाङ्गीकारे चेलयथैः। 

ननु एवमपि पूर्वात्तरयोवादिनेः साधिणां समत्वे पूवैवादिनः साक्षिणः ग्रष्टन्या इ्यादयुक्त्या 

एकस्मिन्विवादे द्वयोःक्रियाप्रसङ्गलाभेन ^पराङ्न्याय इति “न चेकरस्मिन् विवादे इति च का- 

त्यायनविरोध इत्यभिमदोषद्रयं तद वस्थमेवात आह-चतुरिति] चोऽन्ते योज्यः! सत्यमिथ्या 

कारणमप्राङ्न्यायोत्तरेष्वेव क्रियाव्यवस्था वादिप्रतिवादिनोद्धेयोः क्रियाभावश्च) अङकृतोदाहरणे 

तु द्वयोरपि प्रतिद्छावादिस्वेन तद्विरक्षणस्वान्न क्रियाच्यवस्थेति न द्वितीयवृतीयदोषाविति भा- 

बः तृतीयद्वोषं प्रतिबन््ा युक्त्यन्तरेणापि खण्डयन्राह-एकस्मिनिति,-स्थरूविरेषे प्रागुक्त 

१. फ. ब. दोषः प्रतिबन्या युक्त्यन्तरेणापि । 
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८५० याज्ञवस्क्यस्मृतिः |व्यवहाराध्याये 

क्रियाद्रयं परमत तथा वादिप्रतिवादिनोः क्रियाद्यऽ्प्याषिरोध इति, तदम्याचायो 

नानुमन्यते, -- ““उक्तऽपि साक्षिभिः साध्य ›' इयतद्ीन्दादथोत्पकरणाद्ाऽस्याथ 
स्यानवगमादियटं प्रसद्धंन ॥ ८० ॥ 

कृटमक्षिणा दिताः, तेषां दण्डमाह-- 

पृथक्प्रथग्दण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । 
एवं च कौटसाक्ष्ये साक्षिणां व्यवहारकर्त्रोवौ कूटग्य वहारकवैतवे स्पष्टीकृते निविकल्पं 

राजला-- 

प्रथक् प्रथक् दण्डनीयाः इत्यादि ॥ <१ ॥ 

सुबोधिनी 

तदप्याचार्य इतति आचार्यो विश्वरूपाचायः-विश्वरूपविकटोक्िंविस्तृतिसङ्प्रहात्मकत्वादस्य 
क (, 

ग्रन्थस्य ! उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्य इत्यतः राब्दादिति,--अतोऽस्माच्छन्दाद्र चनादि- 

त्यथः ५ ८०॥ 

बारुभद्री 

इय्थः। प्ररमते-सिद्धान्तिमते। तथेति ,-अत्रपश्च इति शेषः। यथा सिद्धान्तिमते साक्षेभिः 

साध्ये उक्ते सति यत्र प्रतिक्ताताथखान्यथात्वेन स्वान्तःकरणप्रलयय्रामावात् प्रमाणान्तराङ्गाकर- 

णमेवमस्मिन्मतेऽपि वादिप्रतिवादिनोः क्रियाद्वयं, नारदवचने जाम्रलयपि यथा स्वान्तःकरण- 

ग्रययविसम्बादिष्वेनोक्तरीत्या तन्नमते प्रमाणान्तराङ्गीकरणं तथाऽस्मिन्मतेऽपि“ न चेकास्मिन्" 

इति कात्यायनवचने जाग्रत्यपि नोक्तरीयेकन्र विवादे तयोः करियाद्वयमिति भावः । इतिः-- 

मतसमाप्तो ¦ इदमपि दृषयति-तदपीति । आचायथः--विश्वरूपाचायेः- विश्वरूपविकयाक्त- 

विस्तृतिसहारात्मकस्वेनास्य मन्थस्य तदनुयायित्वात् 1 इत्यतङ्दाब्दादेति---अस्माद्र चना- 

दिल्यथैः। एवं शाब्दस्वं निरस्य ग्यङ्गयत्व गिराच्षटे-अथादिति, --मयोजनादिल्थेः । भ्रकरणं 

वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता ; कैज प्रकृतोदाहरणे ताभ्यां तथोक्तावपि साक्षिणां साम्येऽपे प्रागुक्तरी- 

त्या कारादिनिश्चयद्वारा निणेयसंभचेन न तदर्थमस्योपयोगः । किञ्च नेकमुदाहरणमिति 

न्यायेन सामान्यशाद्प्रणयनानथेक्यामिति तथेवोचितामिति दिक् । तदाद -इत्य- 

मिति ॥ ८० ॥ 

ददता इति--अनुपदमेनेति भावः। अन्येऽपि ते अन्यन्न स्पष्टाः । यद्यपि कूटक््- 
अयनिकः 

१. क. इत्यतदशब्दाथास० । ख. ग. इत्यपिशन्दादथास ० | २.ख. द्वाधस्यान०। ३. त. 

(भिरिः (विस्त) द्युपसंहारासम° । 
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विवादह्वयुणं दण्डं विवास्यो बाद्यणः स्मरतः ॥ ८१॥ 
यो धनदानादिना कटान् साक्षिणः करोति स कूटक्रत् ; साक्षिणश्च ये तथा 

वूरटाः,ते विव्रादात् विवादात्पराजये यो दण्डस्तत्रतत्रोक्तः तं दण्डं दिगुणं प्रथक्परधगे- 

ककरो दण्ड्यः ब्राह्मणस्तु विवास्यो राष्ठानिवास्यो न दण्डनीयः! एतच कछोभादिकारण- 
विशेष्रापरिज्ञाने अनभ्यासे च द्रष्टव्यम् । लोभादिकारणविरोषपारेज्ञाने अभ्यासे च 

सुबोधिनी 

करोधात्त॒ विगुणं परमिति--परयुत्तमसाहसमित्यथेः । करोभादिकारणविशषे 

दण्डविक्ञेषमभिधाय कौटसराक्चाभ्यासे दण्डविशेषं ददयति--तथा कोटसार्ष्यमिति । 

अभ्यासविषयस्वे व्यनक्ति---एतचाम्बासविषयमिति । पएददुक्त भवति-- अनभ्यासे स्वेक- 

देव कृतत्वेन मृताथेक्तप्रत्ययन्तः शब्दः स्यान् कृतादिति । न च तथा । तथा च वतेमा- 

नाथवाचिदयानच्मत्ययान्तः शब्दः प्रयुक्तः कुवौणानिति । प्रारन्धस्यापरिसमांधिदिं वतैमान- 

ता । पुनःपुनः कौटसाक्ष्यम्(अभिधीयमानस्यापरिखमास्षप्रायत्वाप्वैतमानत्वमे व कोरसा- 

बाङमदट्री 
तश्च ते साक्षिणरचेति व्याख्यानं संभवति तथाऽपि तथेत्यस्यविय््याय भेदेन व्याचष्टे- 

य इति । आदिना सामादिपरिग्रह ःटान्साक्षिण इति पाटः-मिथ्याभूतानिति तदथैः। साक्षिण 

इति विशेष्यस्य प्रकरणाल्छानः।अत पवाऽऽ्ह--साक्षिणेश्वाति । रथेयस्य व्यास्या कूटा 

इति, प्रागुक्ताः सवै! चिवादादिलयस्य सान्निध्यात् द्विगुणमिदयत्रान्वयेन तर्दाऽस्य तहग्यावि- 

त्यथ तस्यानियमेन भियतदण्डापत्तिः; तस्य स्वतवस्वे च({बहुदण्डाषत्तिः अतोऽन्यथा व्याचषटे। 
विवादािकति हेतौ पञ्चमी । पराजये तस्य लक्षणा-पुवेत्रापि तस्थ सेन अन्नाविेषात् 

दण्डे चन्वयः तदाह-विवाद् पराजये इति। सतीति ेषः।गगैदृण्डनन्यायेन समुदाये दण्डवि- 

श्रान्तिवारणायाऽऽह-पुथगिति।इदं द्वितीयं सफलम् दण्डनीया इति,-धौन्ययेषं पिनष्टीत्ि- 
वत् प्रयोगः लक्षणा वा । तुयैपदाथमाह-त्राह्मण इति | तु वैल्ष्छण्ये । निवौसनं वहिष्कारः। 

अत एव ववासव्यतिरेकमाद- न ट्ण्डय इति|उक्तदण्डविषयो नेलयथेः। मन्वविरोधाय सङ्को- 

चेन विषय विकेषंप॑रत्वमाद्या्थैस्याऽऽह-एतच्चेति+-पावत्रयेक्त चेव्थथैः। दण्डवदत्यस्याऽयर 

अनुषङ्गः! पूर्वन्तु साहसं साधपणशरतद्वयं। मयात् द्रौ मध्यमो दण्ड्य इति पाठः- द्रौ मध्यमौ 

१. ख. ग. वादाद्विवादपराजयात्परा० । २. ख. ग. न दण्ड्यः ३ त, श्यान्यथातवे । 
४. थ. दृ. क्षयन्विति । ५. त. िर्वतं० । &. थ. ‹ वते” इत्यादि “ पत्वात् ” इस्यन्तं नासि । 
७. ग. कौटसताक्ष्यामिधानस्य । ८. ब. तदासदद्र ० । ९. ^ बहूखे च › (?) । १०. फ. तस्या- 
स्सत्वेन । ११. ब धनपेषं । १२. फ. विषयपरत्व ° । 
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मनुनोक्तम्--* रोभात्सह्रं दण्डथः स्यान्मोहातपर्वं तु साहसम् । भयादौ मध्यमे 
दण्डयो मेव्यात्पृवं चतुगुणम्॥ कामादशगुणं पर्व क्रोधान्न त्रिगुणं परम्। ज्ञाने शत 
पूर्णे बाछ्दयाच्छतमेव तु| इति। तत्र छोभोऽथटिप्सा, मोह्यो विपययज्ञानम् , भयं 
संत्रासः, मैत्री खहातिश्यः, कामः च्रीन्यतिरेकामिटाषः, क्रोधोऽमषेः, अज्ञानमस्ु- 
टज्ञानम्, बाखिद्यं ज्ञानायुत्पादः । सदस््रादिषु ताप्रिकाः पणा गृह्यन्त । तथा 

८८ कौटसाक्ष्यं तु कु्बाणांद्लीन्व्णान्धार्मिको दपः । प्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं 
तु विवासयेत् ॥'? इति । एतचाम्यासविषयम्--कु्वाणानितिवतेमार्ननिर्देरात् । 

कूटन्य वहारकता कूटकृत् दष्ड्वः एककश्च पृथक् पृथक् । साक्षी विवाद घनद्विगुणं 
[ गि न णा पा ततान 1 

सुबाधिनी 

क्षिवचनर्स्यं । अतोऽभ्यासविषयत्वमिति । कोटसाक्षयं तु कुवौणानिल्यतद्वचनं व्याचष्टे-- 

| 1 

बाङुभट्री 

साहसावित्यथैः। पणसहस्मिति यावत्।भयाद्र मध्यमो दण्ड्य इति त्वपपाठः। पव पूवेसाहस 

--पणसहसरम् । एवमग्रेऽपि । परम्--उत्तरसाहसं। त्रियुणं -- पणसहचत्रयरूपं पूर्वापेक्षया 

परा मध्यमसाहसस्तस्मिन् विगुणे पञ्चदशङातानि संपद्यन्ते इति कल्पतरुः पौनरुक्तथाभावाय 

हेतून् व्याच्ष्ट--रोभ इत्यादि | मेया इति पाठेनाऽऽह-मेत्रीति । मेभ्यादिति पाठान्तरं 

प्यजन्तोऽयस्।ब्यतिकरः सबन्धः।नजोऽन्याथत्वेनाऽऽह-अस्फुटमिति। एतेन व्यवहारकाले एव 

विपरीतं क्ानमिति कल्पतरूक्तमपास्तं-- मोहेन पौनस्क्त्यापत्ते। बाखिद्यं ज्ञानेति -तदुत्पात्त 

प्रागभाव इत्यथैः! बाङिदियमत्राप्राप्त॑यौवनत्वमात्रस्वं न बाल्यं तस्य साश्ष्यनिषेधादिति मेधा- 
तिथिकल्पतवोदयः। पूर्वाध्यायान्तोक्तावष्टमेनाऽऽह-सह्स्रादिष्विति। तथा च पणानां सहल 

मिव्याचन्वयः । एवं रोभादिकारणा्ैशेषपरिज्ाने दण्डसुक्ता कोर्टस्याभ्यासे दण्डवि- 
दोषं तदुक्तमेवाऽऽह - तथेति] शब्दतस्तद्विषयत्वाप्रतीतेः तत स्पश्यति-एतचाभ्यासोति। 

यद्यपि सकृदपराघे पूवेुक्तत्वादर्थदेवदमभ्यासविषथं दण्डाधिक्योच्छ्या परिशिष्यते, तथाऽ- 

पि शाब्दस्वमप्यस्तीति सूचनायाऽऽह-- कुवणानितीति । वत॑मानाथेटुस्थानिकशानजा- 

दिनिर्देशादिल्यथेः। जयं भाषः--अनभ्ण्से एकदेव कृतत्वेन भूता्थंक्तवत्वन्तेन कृतवत इति 
निदेषटग्ये व्त॑मानाथेकरूटस्थानिकशानजन्तेन ङवौणानित्युक्तया श्रियायाः प्रौरब्धापर्सि- 

१.--८, १२०-- १२१. । २.-- ८. १२३. । ३. ख. ग. मानकाखनि०। ४.'सा- 

कष्यवचनस्य ‹ कूटसाश्चिकचनस्य इति वा भाव्यम् । ५. फ. अग्राप्तमात्रयौवनष्वम् । ६. फ. 
कौटसाक्षयाभ्यासि । ७. फ, प्रारब्धपरि० । 
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त्रन्वर्णान् क्षत्रियादीन् पूर्वोक्तं दण्डं दण्डयित्वा प्रवासयेत् मारयेत् अथसा 

प्रासशब्दस्य मारणे प्रयोगात् , अस्य चाथेश्ञाच्नस्वरूपत्वात् । तत्रापि प्रवासनमाष्ठ- 

च्छेदनं , जिहच्छेदनं,प्राणवियो जनं च कटसाक्ष्यविषयानुसरेण द्र्टन्यम् | ब्राह्मणं तु 

दण्डयित्वा विवासयेत् खरानिष्कासयेत् ¦ यद्रा वाससो विगतो विवासाः विवास- 

स करोतीति णिचि कृते “ णाविष्ठवस्प्रातिपदिकस्य '› इति टिखोपे ख्पम् ;-- 

नग्रीकुयीदिय्ः । अथ वा वसयस्माननेति वासो गृहं विवासयेत् मम्रगृहं कुयोदि- 

सुबोधिनी 

तनि वर्णानिति । अस्य चार्थशाखरूपत्वादिति--भस्य केटसाक्य॑मिस्येतदवचनस्येत्य- 

थैः । ननु किं बाह्यणस्य सरवैत्र विवासनमेव नाथदण्ड इत्याशङ्कय दण्डोऽप्यस्तीन्याह--- 

वाखेमट्री 

मासस्वरूपरिवतैमानस्वेन पुनः कौटसाक्ष्याभिधानस्यापरिसमःसस्वाद्वतंमानत्वमेव तस्ये 

लयभ्यासविषयत्वस्येवास्य सृचनादिति । अत्र यत काटसाक्षय ततः एव पुनःपुनरभिघानं न तु 

पुनःपुनः प्रइनपू्वकमिति न पृवविरोध इति बोध्यम्। इद व्याचष्ट विशेष वक्त त्रीन् वणा- 

निति) ब्राह्यणस्य दण्डान्तरविधानादाह--क्षुत्रेति। दण्ड प्यात्रानुक्तत्वाद्ाह पूर्वोक्तमिति । 
= क क “एतानाहुः कोटसा्ये प्रोक्तान् दण्डान् मनीषिभिः। धमंस्याव्यभिचाराथंमधमेनियमाय च।" 

इति इलाकमात्रन्यवाहतन लो भाददेल्याद्नाक्तमिलयथः। नच ब्रवासयादत्यस्य कथमयसुक्ताऽ- 

्थोऽत आह- अथति | प्रवासाते-उपसगन्तरसस्बृ्टस्यत्यथ । अतः ""साचह बाद्यण दत्वा 

स्वाराष्टाद्धिप्रवास्येत्। ' इति स्तेथ प्रकरणस्थमूखावरांधा नेति बोाध्यस्। नन्वस्य धमजाख्चत्डेन 

कथं तथा अत आ!ह- अस्य चेति ,-केटसक्षयमिति वचनस्येव्यथः।प्तदन्तगतमपि तदस्ति 

भाङ् प्रतिपादितं मारणमेव केवरं सवेत्र नाथः; कि स्वन्योऽपि इत तस्यानकाचेधित्वमाह--- 

तत्रापीति .-- अथाखेऽपीस्यथः। कोटसाक्ष्यविषेति -- तद्धेदेनेव्यथः। एतत्तयपादाथैमाह 

~ त्राहयेति। विषासनस्य मूले ऽप्युक्तस्वेनाम्यौसस्य आधिक्यस्य पिक्षितस्वेन मध्यपातिदण्ड- 

यितेलस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयादाह-दण्डेति | भथोन्तरमाह- यद्रूति| एवमग्रऽपि। बहुी- 

हेव्मीघवात्ततपुरषमाह --वासस इतिबासे गृहमिति "हलश्च" इत्यधिकरणे घञ्।अत्रभ्रखिया 

पूर्ववत् । इतिभेन्वथंसमाप्तो । नजु मूलेन विवासनस्य तस्योक्तत्वे ब्राह्मणस्य किं सवेत्र 

थ. द. श्षयंखिल्ये° । २, फ. अभ्यासे आधिक्यस्यापेर । ३. अ० ३. ३. १२१. 
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ति ] ब्राह्मणस्यापि लामादिकारणधिशेषापरिज्ञाने, अनभ्यासे च, तत्रतत्रोक्तोऽथ- 

दण्ड एव ; अभ्यास तर्थदण्डा विवासनं च । तत्रापि जातिद्रव्यानुबन्धायपेक्षया 

विवासनं नग्रीकरणं गृहभङ्ो देशान्निवासंनं चेति व्यवस्था द्रष्टव्या ¦ छोमादिकारण- 

विसचेषापर्जनाने अनभ्यासे चास्पविषये कौटसा्षये ब्राह्मणस्यापि क्षत्रियादिवदथदण्ड 

एव ; महाविषये तु देरन्निवौसनमेव । अत्राप्यभ्यासे सर्वेषामेव मनूक्तं द्रष्टव्यम् । 

नं च ब्राह्मणस्यार्थदण्डो न्तीति मन्तव्यम् । अथेदण्डाभावे शारीरदण्डे च 

सुबोधिनी 

ब्राह्मणस्यापि छोभादिकारणविरेषापरिज्ञानेऽनभ्यासे चेत्यादिना । अत्राप्यभ्यास 

बारंभद्री 

साक्षिविषये विवासनमेव; नाथदण्ड, इति चेत् न सोऽपि हि अस्तीव्याह- ब्राह्मणेति | 

प्रकृतमूखुविषयतवाभावादाह- - तत्रतत्रोक्त इति । अभ्यासे विति- खोभदिकारण- 

विशेषपरित्ताने इत्यादिः । अत्रापि तद्विषयत्वादव्यवहितमनृक्तमाह--अर्थति,-- तदुक्ता- 

थदण्ड इत्यथः! अत एव चिशेषं भ्रागुक्तमेवान्यवस्थितमाह---तत्रापीति । विवासनांशेऽ- 

पीव्यथः। अनुबन्धो गुणः । नं वेतीति पाठः । एवं तत्परिज्ञाते उक्ता तद्परिक्ञाने आह 

लछोभादीति | अन्न कस्यापि भागुक्तस्याप्राप्तेर्विशष्यानुक्तत्वाच्चाऽऽह क्षत्रियादस्वदिति । 

एवेन मूखाक्तविवाखननिरासः ।विषयस्यास्पता तु दण्डस्य महच्वात्।ननु एवं सूरस्य निर्विषय- 

तापात्तिरत आह- महांति । अन्यत् सरवै प्राग्वत् । नमेवोति,--मूखेन तस्थ वोक्तत्वात् 

मनृक्तीवषयत्वाविदिष्यदण्डानुक्तस्वषत् सामान्योक्तस्यानेन बाधाच्चेति भावः । एवे- 

नाथदण्डनिरासस्तथासतीति तात्पयंम् -- अत्रापीति । राभद्दिकारणविकषापारताने 

महाविषयेऽपी्यथेः । सर्वेषां ब्राह्मणादीनाम् । एतेन दण्डांश वलक्षण्यनिरासः। अन्यस्यावि- 

षयत्वादाह -- मनूक्तमिति ,--कोटसाक्यमित्यनेनोक्तमित्यथैः । यद्वा मनुक्तत्वेन सा- 

म्यादुभयंशेऽप्यवेखक्षण्यं बोध्यम् । यद्वा एवो व्युत्कमे मनूक्तमेवेस्यथः।अन्याविषयकम्वसूचक 
च एवकार इति बोध्यम् । न चेति,-““समग्रधनमश्चतम् ” इत्यादयुक्तेः निभ्यनुपरुभाञ्चेति 

भावः; तथा च मानवे दण्डयित्वेति पएवौन्वय्येवेति बोध्यम्। तत्रादौ युक्तिमाह-अथैदण्डोति। 

१. क. ग. निवासनं वेति । २. क. तु तद्ेशाचि० ३. ब्राह्मणस्यापीलययं शब्दो “लोमा. 
दिकारणे °” त्यादरूध्वै पठ्यते । ख. मिताश्ररायाम् । ४. फ. एतद्विषय ° । ५. फ. अल्पत्वात् । 
दै. निवौसनमेवेलयत्र प्रतीकम् । 
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निषिद्धं स्स्पेऽप्यपराधे नग्रीकरणगृहभङ्गाङ्ककरणप्रवासनं दण्डाभावो बा व्रसव्येत-- 

“चतुणीमपि वणौनां प्रायाश्चत्तमकुवंताम्। शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धम्यं प्रकल्पयेत्।।” 
इति स्मरणाच्च । तथा-““सहसखं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलादरजन् । ? ईति 

स्मरणात् । यत्त॒ शङ्कवचनं «` त्रयाणां वणानां धनापहारवघबन्धनक्रियाः, 

सुबोधिनी 
इति ¦ अत्रापि महाविषये । सर्वेषां ब्राह्मणादीनाम्--दण्डाभावो वा प्रसञ्येत्तति । 

तच्चायुक्तमिति शेषः ननु ब्राद्यणस्यार्थग्रहो न युज्यत---शङ्खवचनेन चरयाणां वणानां श्षत्रि- 

यादीनां घनापहारवधबन्धक्रियाः ब्राह्यणस्य तु विवासनमेवेत्युक्तत्वादित्यादराङ्कय परिहर- 

ति-- यत्त शङ्खवचनं तयाणां वणानामिवयादेना। एष परिहाराभिप्रायः- - सवेस्वहरणं 
बारमद्री 

यत इत्यादिः । निषिद्धे इति “न शारीरो बाह्मणस्य दण्डः** इति गोतमादिति भावः । 

मूकस्य मयुतुस्यार्थकस्वेन तस्प्ाप्षमाह -- नग्रीति । अन्यत्राङ्कनस्याप्युक्तत्वादाह-- 

अङ्खति,--समाहारदन्दः एतदन्यतममित्यथः । नयु दण्डस्य महत्वेनापराधस्यार्पस्वेन 

वेषम्येणायोग्यतया कथमेतस्मसक्तिः अत आह-दण्डाभावो वेति.-अन्यदण्डस्यानुक्तत्वात् । 

न चेदु युक्तं दण्डथादण्डने राज्ञो दोषस्योक्तत्वात् अध्मैचद्धथापनत्तेश्वेति मावः । ननु धिष्द्- 
ण्डवाग्दण्डावुक्तावेवेति तौ यथा संभवं तत्र॒ विरशिष्यतोऽत आह--चतुणामिति | मन्. 
+ क्तिरियम्) अत्र दारीरामति श्चलियादिपरं धनेति साधारणम् इति भावः।धमौदनपेतं घम्बैम्। 
नजु “ध्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । एते सरवे ए्रथग्ेया महापातकिनो नराः ॥ 

चतुणौमपि चैतेषां प्रायश्चित्तमक्ुवैताम् । शारीरम्”इत्यादि तत्र पाठो इद्यते । एवं च जाद्य- 

णपरतयाऽप्युपपत्तिरस्य । अत एव ““ज्ारीरं धनसंयुक्तम्”' इत्यस्य स्वरसतः सङ्गतिः । तस्य 

च दश्च स्थानानि ““उपस्थमुदरम्?ः इत्यादिनोक्तमित्यथ इति नेदं साधकम् ; अत एव यम- 

स्सृतिरपि-““सरवैषामिव व्णीनामन्योन्यस्यापराधिनाम्)* सर्वेष्वपि बह्यह ननादिप्वित्याच्यथैः। 
अधिकरणस्य सम्बन्धित्वेन विवश्चया षष्ठी। एवोऽप्य्थै अत आह -सहस्रमिति,-खीसंग्रह- 

प्रकरणे मनूक्तिरियम्। च स्मदइति-- स्मरणचऋत्यथः। आदौ तथेति पेऽ अचे;पाटः।नन्वेवं 

शङ्कविरोधः-तव त्रयाणां क्षत्रादीनां धनापहारादिन्चयसुक्त्वा बाद्यणच्य विवासनाङ्ककरणयेरे- 

वो्छत्वात्} तथा च स्थरुविशेषे तथा सत्वेपि सामान्येनाथैदण्डस्तस्य नैव युक्तोऽत आह - 
क 

यत्त राङ्केते | त्रयाणां -क्षत्रियादीनां-- घनेति } वधश्च याचते घनपहारश्चतेचता 

१..मनुः--८. ३७८. । २. थ. द्. दण्डा न° } ३. ए. चाब्राह्म ° । 9 अत्र अवेता- 

राकस वा गङितः अत अहेव्येतदया अद्ुदधम् ।५. तथा सदखमिति आदौ पठे अत्र अन्ते अचः-- 

चकाररहितः पाठः । तथेति पाठाभावे चान्तपाटः इति बोध्यम् । 
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विवासनाङ्ककरणं ब्राह्मणस्य"इति, तत्र धनापहारः सवस्वापहाराविवाक्षितः;-वधसाहच 

यात् ,““शारीरस्ववरोधादिजींषितान्तः प्रकीर्तितः।काकिण्यादिस्वथेदण्डःसवेस््ान्तस्त- 

थवै च|| शति वधसर्वस्वहरणयोः सहपाठत् । यदय्युक्तम्--““रा्टदेने बाहिः-- 
कुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ` इति, तत्पथमकृत साहसविषयं न सवेविषयम् । शारीरस्तु 

ब्रह्मणस्य न कदाचिद्धवति--*“न जातु ब्राह्मण हन्यात्सवंपपिष्वपि स्थितम् 
इति सामान्येन मनुस्मरणात् । तथा--“ न ब्राह्मणवधाद्भूयानधममा दयते मुवि । 
तस्मादस्य वघ राजा मनसाऽपि न चिन्तयत् ॥ इति॥ ८१ ॥ 
दरव्यं दाप्यः ॥ ^“ बराह्यणस्त्वदददण्डं समय्धन एव च । राष्टादिवास्यः तथा च 
स्वायम्भुवम् “न जातु ब्राद्यणं हन्यात् सवेपापेष्ववस्थितम् । रा्टाखेनं बहिष्कुयोत्सममध- 

नमश्चतम् ॥ इति! वधप्रसंगे दण्डग्रधानेन वा समय्रधन एव राष्टाद्रहिष्डयुः; न तु शारीरो 
निग्रहोऽन्यथा वा बाद्यणस्य कायं इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ 

सुबोधिनी 

ब्राह्मणस्य निषिध्यते, न दण्डमात्रमिति । ननु वधसाहचयैमात्रेण धनापहारस्य स्वैस्वापहार 

परत्वं कथामत्यत आह--दारीरस्त्ववरोधादिरिति ॥ ८१ ॥ 
बारुभद्री 

इत्यथः । विवेति समाहारद्न्दः । सवेस्वेति,-- तथा च तथोक्तः ब्राह्मणस्य सवैस्वहरणं 

ताव्पथतो निषिध्यते नाथेदृण्डमावमिति भावः | ननु प्रकृते वधश्चब्दसान्निध्येऽपि सवैस्व 
हुरणस्य तत्साहच्य॑स्यान्यत्रादष्टत्वात् करते तस्सहपारमाच्रेण कथं तस्य तत् परत्वमत जाह- 
दारीरस्विति।मानवमेवेदम्।जीवितान्तः-तद्वुहणान्तः। एवमग्रेऽपि) प्रकातित ₹इत्यस्योभया- 

न्वयो मध्यमणिन्ययेन तथा च अथदण्डस्तु तदादिः तदन्तः प्रकीर्तितः च किंच--तथैव 

--तस्सदशएवेलयथः । मडुविरोधं परिहरति-- यदप्युक्तामेति । प्रथमङृतेति- 

सख्सङ्गहणास्यग्रान्तसाहसविषयकमिल्य्थः । प्रकरणादेवेति भावः । ननु सहपारेन तथा 

साधनवच्छाररिस्यापि ध्राह्मणस्य मिः स्यादत जह-शारीरस्त्िति। कदाचित्-कदाचिदपि 

राष्टूदिलयस्य प्राचीनं मानवमाह--न जाविति,-सवेपापेषु स्थितमपि बाह्यणं कदाचिदपि 

न हन्यादिल्यथैः । सामेति--पातकसामान्येनेय्थैः । अक्षतमिलभ्रेममयपि मानवं हेस्वन्त- 

र॑तयाऽऽह--तथेति,-सस॒च्येऽयम् । भूयान् -अधिकः। इतीति-- सामान्येन मनुस्मरणादि- 

लयस्यानुषङ्गः। भ्रपञ्चितमिदं प्राक्, तत एव बोध्यम् ॥ ८१ ॥ 

१. नारदपरिशेष्टम् ५४. । २.---८. ३८०. ३. मवुः-- ८. ३८१.। । ४. फ. ब्राह्मणे! 

५. पृ. न्तरमत आह । फ. न्तरमाह । 
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अपिच- 

यः साक्ष्यं श्रावितोजन्येभ्यो निहते तत्तमोवृतः । 

स दाप्योऽटगुणं दण्डं ब्राह्मणं ठु विवासयेत् ॥ ८२ ॥ 

यस्तु साकषित्वमङ्गीकयान्यैः साक्षिभिः सह सा्यं श्रावितः सन् निगदन 

काटे तमतो रागायाक्रान्तचित्तस्तत्साक्षयमन्येभ्यः साक्षिभ्यो निहते “नाहमत्र साक्षी 

भवामि, इति स धिवादपराजये यो दण्डस्तं दण्डमष्टगुणं दाप्यः; ब्राह्मण पुनरष्टगुण- 

द्न्यदण्डदानासमर्थं विवासयेत् । विवासनं च नग्रीकरणगृहभङ्खदेरानिवांसनल्षणं 

निषयानुसरेण दष्टव्यमू । इतरेषां तष्टगुणद्रव्यदण्डासंमवे स्वजाल्युचैतकमकरण- 

निगडवन्धनकारागृहप्रवेशादि द्रष्टव्यम् । एतच्च पूरवेदरोकेऽप्यनुसतग्यम् । 

उत्तरसाक्षी तं प्रपत्स्यत सुमूषुणा वा-- 

यः साध्यं श्रावितोऽन्येन इत्यादि ॥ <२ ॥ 

सुबोधिनी 

एत पूरके ऽप्यनुसर्तम्यभिति--एतदिति बाह्मणस्य॒बम्यद्ानासम्सम 

बाठभद्री 

अपि चेति.-साश्चिणासुक्छदेषान्यदोषे दण्डान्तरमाहेत्यथेः । अत एव तुः 

उक्तवेरक्षण्ये । न ददातीति भ्रयुक्तमूरापौनस्क्त्यायाऽऽह-अङ्गीक््येति| स्यबन्तस्य नि- 

हुते इत्यत्रान्वयः । अन्येरि्यादेर्तरेणान्वयः । साक्ष्यभिति-यदित्यादिः। निगदनकारे- 

भाषणकाटे। इदम्थरुन्धम्। तेषां तमः कायैत्वादाह-रागादीति „-देवगमविशषणमिदम्। 

तदित्यस्य भ्रक्ान्तस्वादाह- साक्ष्यमिति । प्रकृतत्वात्तदथेमाह-- सा्लिम्य इति 

निह्धवमेवाऽऽह--अहाभेति । बिवासमित्यस्योक्तायेकस्वस्यानुपद्भेव व्यवस्थितत्वादाह-- 

विवासति । बाह्मण अथेदण्डस्याजुपदमेव स्थापितत्वादाङ--अष्टगुणेति । उनः स्पष्टाथे- 

माह--विवेति, -एतत्ितयस्वरूपमित्यथैः, प्रागुक्तरीत्या न्यूनतां निराच््े--इतरेषाभिति; 

_ -्षत्रियादीनामिलयथैः | सिहावरोकनन्यायेन तत्रापि न्यूनतां निराच्चष-- एतचेति । 
नोत नकम [व 

= भजीद्यणश्चदेवं विधस्तं स्वदेशद्विवासयेत् निवासयेन्न तु दण्डयेत् "-- द्य पराकः । 

१. क० गदुका० 1 २. त. ०च्च सवं पूर । ३. फ, स्वी । 
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यदा स्वे साक्ष्यं निहवते, तदा सर्वे समानदेषाः; यदा तु साक्षयमुक्ता पुनरन्यथा 
वदन्ति, तदाऽनुवन्धायपेक्षया दण्डवाः; यथाऽऽह कात्यायनः--“उक्ताऽन्यथा 
बरुवाणाश्च दण्डयाः स्युवक्छखान्विताः।) इति । न चान्येनोक्ताः सक्षिणोऽन्यन 
रहस्यनुसतन्याः ; यथाऽऽह नारदः-- न परेण समुदिष्टसुपेयात्साक्षेण रहः । 
भेदयेनैव चान्येन हीयतेवे समाचारन् ॥ `" इति" ॥ ८२ ॥ 

माक्षिणामवचनमसत्यवचने च सर्वत्र प्रतिषिद्धम् . तदपवादाथपाह-- 

वणिनां हि वधो यत्र तच्र साक्ष्यनृतं वदेत् । 
न = क 1 

अतोऽवदयं वक्तव्यं साक्ष्यं सस्यं च ॥ ८२ ॥ 

सुबोधिनी 

विवासनम् : क्षत्रियादीनां दन्यदानासमर्थानां निगडबन्धौँदि यदुक्तं, तत् पृथक् पथक् 
पूर्वोक्तप्रकारेण दण्ड्या इत्यथैः] तदाऽनुबन्धादपेक्षयेति-जातिद्न्यगुणाचपेक्षयेतल्यथैः॥७२॥ 

मारृभद्वी 

विप्रस्य दण्डदानासमथस्य विवासनम् । क्षत्रादीनां तदलमथौनां कमेकरणादीति यदुक्तं 

तदित्यथेः | य इत्याचुक्तरेकस्मेवेदम् इति भमनिरासायाऽऽह-- यदेति | समानेति ध, 

प्रागुक्तरीत्या एथक् थक् दण्डथा इत्यथः । तथा च मूरञुपरुश्चणम् । गृहं सम्मार्ीति- 
वदु देर्यविद्रेषणमेकत्वमविवश्चितं वेति न न्यूनतेति भावः । विरेषमाह-- यद्ा विति | 
तदनुबन्घोति--जातिद्रव्यगुणाद्यपेक्षुयेत्य्थैः । उक्तेति पठे समस्तं तच्र हेतुमाह -- 
वागति । वाचः छं मिथ्यास्वं,--तदन्विता इत्यथः । विरेषान्तरमाह--न चेति -- 

नापीत्यथेः । प्रकारान्तरमाह--भेदयेोदिति,-- स्वयं रहसि अगमनेऽपे अन्यद्वारा भेदोऽपि 
न करणीय इत्यथः । अत एवोक्तिः ! मूके रह इत्यव्ययम् एतत्फरूमाह - -हीयेतैव- 
मिति ॥ <२॥ 

उपस्थितेत्युत्तः ग्युत्करमेणाऽऽह-अवन्चनमिति ,---सवेत्र व्यवहारे पूरवोक्तमूखाभ्या- 

१,--१. १६५. ।२.अ. द्. नांचद्र° ३. थ. द्. न्पनादिर | 
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यत्र वणिनां `चुद्रविटक्षत्रविप्राणां सत्यवचनेन वधः संभाव्यत, तत्न साक्षी- 
अनृतं वदेन् सव्यं न वदेत् । अनन च सत्यवचनप्रतिपेधन सा्षिणः प्रवप्रातिपिद्र- 
मसदयवचनमवचनं चाभ्यनुज्ञायत । यत्र राङ्काभियोगादौ सयवचने वर्णिने वधो- 
ऽदरतवचन न कस्यापि वधस्तत्राद्रतवचनमभ्यनुज्ञायते । यत्र तु सलयवचनेऽ्थ- 

प्रन्यधिनोरन्यतरस्य वघोऽसत्यवचने चान्यतरस्य वधस्तत्र ॒नृष्णीम्भावाभ्युनज्ञा 

सुबोधिनी 

यत्र वर्णिनां सद्राषिटक्षत्रविप्राणापिति--अत्र प्रातिरोम्येन वर्णानाुपादानं 
हीनस्यापि वधो गर्हितः, किञ्ुत उच्छृष्टस्येव्येतञ्छापनार्थस्) असत्यवचनमवचनं चाभ्यनुक्ञा- 

यत इत्युक्तं पूर्वत्र । क्रासत्यव चनाभ्यनुक्लानं कू वाऽवचनाभ्यजुक्तानमिलयाकाङ्रायामसत्य 

वचनाभ्यनुक्षविषथ॒द॑शयति-- यत्र शङ्काभेयोगादाधेति | अक्चनाभ्यनुक्चानविषय- 

माह-- यत्त तु सत्यवचनं इति ॥ ८२~ ॥ 

वारम 

मिति भावः । अग्रे एकस्यवोक्तत्वादाह -वर्णिनामिति । अथौन्तराअमायाऽऽह-- शद 
ति | अत्र म्रात्तिखोम्येन कथनं हीनस्यापि वधा गर्हितः, किमुच्छरषटस्येव्यन्यत्राप्येवं बोध्य- 

मिति जापनाथम् । हिसूचितमाह-- सत्येति | तदानीं तस्याभावादाह-- संभाव्यत 

इति । अन्यसङ्कहाय तातयाथमाह-सत्यमिति । तदेवाऽऽह-- अनेन चेति } चो 

वाक्यालङ्कारे । प्रागुक्तकमेणाऽऽह--असप्येति | उभयाभ्यजुक्ताने उक्तेऽपि कुत्र किमि- 

त्याशङ्कायां तयोव्यैवस्थां ददोयितुमादावसत्यवचनाभ्यनुक्लाविषयमाह_ यत्र शङ्केति | 

एतस्स्वरूपमादावुक्तम् । अवचनाभ्यनुक्तानाविषयमाह-- यत्र विति। वचने च तत्रपि । 

+“भ्यद्यपि न जातु ब्राह्मणं हन्यास्सवेपपेष्वपिस्थितम्। "'इस्यादिभिवौक्येब्ौद्यणस्य वधो नि- 
पिद्धः;तथाऽपि तस्यापि पुरनिवासनादिवधतुल्यो दण्डाऽस्तीति तदभिप्रायकमिदम्; यथाऽऽह 
मनुः-व््राह्मणस्य वधो मोण्डयं पुरान्निवौसनं तथा! ररि चाङ्ककरणं भरयाणं गद॑मेन चइति, 
यद्रा “"मोरक्चकान् वाणिजकांस्तथा कार्कुशीरवान् । मरेष्यान्वाशरैषिकाश्रेव विप्रान् शुढवदा- 
चरेत् ॥*"इति मजुवचनेन महस्यपराधे विभ्रविशेषस्यापि वधः प्राप्नोतीति तत्परमिदम्।-अथ 

कीर कष, + 

वा अतिक्रान्तनिषेघेन यत्र बह्मवधः करियते तत्रैतत् ॥?--इध्यपराकंः 1 
व त 1 ०१४०० 

१. क. तृष्णीम्भावावद्यास्यनु° । २. थ, दे. वर्णिनापुर } ३. थ. द. तत क्वा०। ४. थ. 

जञानवि० । ५. द. ' दुैयति ` इष्यारभ्य ' विषयम् * इत्यन्तं नास्ति । 
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राजा यद्नुमन्यत। अथ राजा कथमप्यकथने न मुञ्चति, तदा भेदादसाक्षिलं कर्त- 
व्यम् । तस्याप्यस्षंमवे सलयमेव वदितव्यम् | असलयवचन वणिवधदोपाऽसय- 
वचनदोषश्च, सलयवचने तु वर्णिवघदोष ण्व | तत्र च यथाराछ्नं प्रायाश्चत्त 
कतेव्यम् ॥ ८२८ ॥ 

तद्यस्षव्यवचन तूप्णीम्भाव च रासराभ्यंतुज्ञानाव्यव्यवायाभाव इत्यत अआह- 

तत्पावनाय निवोप्यश्चरुः सारस्वतो दिजः ॥ ८३ ॥ 
तत्पावनाय अन॒तवचनावचननिमित्तप्रयवायपरिहाराय सारख्तश्चरदिजैरेके- 

कञो निवोप्यः कतन्यः। सरस्वती देवता अस्येति सारस्रतः ] अनवस्राषितान्तरूष्म- 

अस्यापवादः-- वणिनां तु वधो यत्र इत्यादि ॥ <३ ॥ 
शुदरेण तु दानाद्य इत्यभिप्रायः । चतुष्वैपि भवा ब्राह्यणदयो वर्णिनः तेषां यत्र सा- 

सुबोधिनी 
अनृतवचनावचननिषेधो हि द्विश्रकारः-- साधारणोऽसाधारणशचेति । साधारणस्तु 

+ ५ 9१9 न १३ ४ ^“ नानृत वदेत् “ˆ “° अन्रुवनू विन्रुवन्ू वा” इल्यादिकः । असाधारणस्तु “ स तान्- 

सवोनवामोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत् । ̀̀  ““ अब्रुवन् हि नरः साक्ष्यम् ?' इत्यादिकश्च । 

नारुभट्री 
तत्र विशेषमाह-- राजेति । यदीत्यस्य तात्प्यमाह- अथेति ,---कथमपि न मुञ्चतीत्यन्व- 
यः । साक्षिण इति शेषः । तस्यापि - भेदस्यापि । तत्र बीजमाह-असत्येति | 

नु तत्र दोषेक्येऽपि दुष्टत्वं तदवस्थमेव । अत आह-तत्र चेति --तददोषनिरासार्थ 
चेत्यर्थः ॥ ८२~ ॥ 

तर्हीदि -- उभयाभ्यबुक्ञायामित्यथः । किमित्ति शेषः । नन्वित्यादि; । 

तच्छब्देन तयोरूकककरमेण परामरे इत्याह--अन्रेतेति | द्विजरित्यनेन श्ूद्निरासः 

तस्याश्निसाध्यस्वात् , तेस्य तु प्रायश्चित्त विष्णुनोक्तं “* शदरश्चेकािकं गोदाकस्य 
रासं दद्यात् ˆ इति । एकोति--एकदिनभश्चणपयीसमिल्यथैः । बाह्मणभोजननयाये- 

नाऽऽह -- एकोकरा इति । सरस्वतीदेवताकत्वानिरासायाऽऽह -- सरस्वतीति | 

जत्र ॒शाञ्ञे परिभाषणादाहद--अनवेति | नजु॒सार्यनृतवच्चनावचनयौः भूरूविशेषे 

१. ख. वचनेन व० । ३. ख. ज्ञया । ३. प. उदरेस्थमेव 4 ४. प. नुताभूतव० । 
५. फ. स्थटविद्चै° । 
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पक्वौदने चरुखब्दः प्रसिद्धः । इहायमभिसन्धिः,--साक्िणामदरतवचनमवचनं च 
यन्निषिद्धं तदिहाभ्यनु्ञातम् । यत्त॒ ^“ नादृतं वदेत् ?' “° अन्नुवन्वि्रुवन्वाऽपि नरो 
भवति किल्विषी ।'” ईति च सामान्येनानृतवचनमवचनं च निषिद्धं तदतिक्रमनिमि- 
तमिदं प्रायश्चित्तम् ; न च मन्तव्यं साक्षिणामनृतवचनावचनाम्यनुन्ञानेऽपि साधार- 
णानुतवचनावचनप्रतिषेधातिक्रमनिमित्तप्रव्यवायस्य तादवस्थ्यादवचनाम्यनुज्ञावचन- 

सुबोधिनी 
एवै स्थिति योऽयमसाधारणो निषेधः साक्ष्यनृतवचनावचनयोस्तत्राभ्यनुन्ञावशा- 

दनुतवचनेऽवचने वा न प्रायश्चित्तमिल्यभिप्रयिणाऽऽह -- साक्षिणामनुतवचनमवचनं 
। $ $) 

चेति । नु तर्हिं किमिति “* तत्पावनाय ›इत्यनेन प्रायश्ित्ताथै सारस्वतचसर- 

विधीयत इत्याशङ्कय साधारणनिपेधातिक्रमाभ्यनुज भावात् तदतिक्रमदोषपरिहारा येदं 

परायश्चित्तमिव्याह--यततु नानृते वदोटिति } ननु “ वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र 

साक्ष्यनृतं वदेत् ।* इलयेतन्निचिद्धानुतवचनावचनाभ्यनज्ञानपरं वचनमनथकं सामा- 
न्यतो निषिद्धानतवचनावचनीतिक्रमजन्यदोषस्य तथाप्यवस्थितस्वादिस्याङ्कध परि- 

हरति -- न च मन्तव्यमिव्यादिना } एष परिहाराित्रायः -- साधारणनिषे- 

बाकुभदट्री 
शाख्ाभ्यनुज्ञाने यदि प्रव्यवायामावस्तर्दि भ्रायश्चित्तोक्िरफखा, अथ यदि प्रयवायस्तदय- 
म्यनुक्ञाने व्यथमिति मिथो विर्दढरमिदमत आह -इहायमभीति+--अभिप्राय इत्यथः । 

अश्तवचनावचननिषेधो द्विविधो साधारणावसाधारणो च ! तत्राऽऽद्यो “° नभूतं वदेत् 
इत्यनावरयाधीतौ ८“ अनुवन्विव्रुवन्वा ” इत्यादिको । द्वितीयौ तुः “स तान्. सवौनवाभ्रोति 

यस्साक््यमनृतं वदेत् । ̀ ! इति, ““ अन्रुवन् हि नरस्सक््यम् ”” इति च । एवं सति प्रकरणात् 

द्वितीययेरेव शाख्ाभ्यनुक्तावशात्तयोने प्रायरिचित्तमस्य व्यवहितत्वादिव्ह-साक्षिणा- 

मिति । तदिहेति,--जत्र मूले पूवारढधेनति भावः । नन्ववं प्रायरिचत्तावधानं व्यथमिति 

चेत्--न ; साधारणनिषेधापवादामावात्तत्राभ्यनुक्ञानामावात्तदतिक्रमजन्यदोषपरिहारा- 

यास्य साफल्यात् तच्छब्देन बुद्धिस्थवाचिना तयोः परामन्ञीसमवादाह -- यत्विति । 

नन्वेवं.वर्णिनामियभ्यनुन्ञावचनमनथैकं,सामान्यतो निषिदधानरतवचनातिक्रमजन्यदोषयोस्त- 
थाऽप्यवस्थितत्वादित्यत आह--न चमन्तन्यापति | निमित्तेति- निमित्तकेत्यथः । पूव 

मरे तथाक्ृमस्य सत्वात् तदनुरोधेनात्र सेवत्राकरतवचनस्य पूवेनिपात । मरयवायस्येति,- 

१. मनुः.-८. १३. 1 २.क.ज- च. प्रतिषि । ३. थ. दु-ज्ाना० त नाति- 

कम०। ५. दु. थापि स्थि० ¦ ६. प. अदुभववचनाव० | ७. फ. नानृतं । ८, प. षिद्धामूत- 

वचनानि० । ९. प सवौनृत । 
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मनथेकामेति ; यतः साश्षिणामसत्यवचनावचनप्रतिपेधातिक्रमयोभुयान्प्रत्यवायः. 

साघारणानुतवचनावचनयोरल्पीयान् इत्यथवदम्यनुज्ञावचनम् । यद्यपि भूयसः प्रत्य- 

वायस्य निब्त्या आनुषङ्धिकस्याट्पीयसः प्रत्यवायस्य निब्रत्तिरन्यत्र, तथाऽपषीदाभ्यनु- 

ज्ञावचनाप्प्रायश्चित्तविघानाच्च भूयसो निवृ्याऽस्पीयानप्यानुषङ्किकोऽपि प्रत्यवायो न 

सुबोधिनी 

ध्रातिक्रमजन्यभूयोदोषाभावं प्रतिपादयत् सा्थकामित्ति । ननु ब्रह्महनने विचारिते 

पापमुत्पद्यते । तथोद्योगे कते तस्मादप्याधेकं पापम्, हनने निष्पन्ने महत् 
पापमिति पव॑पूर्वापेक्चया पापाधिक्येऽपि हननजानेतमहापापध्रायाश्चत्ते क्रियमणि 

आनुषङ्किकविचारोद्योगादिजन्यानामल्पीयसामपि पापानां यथा निचरत्तिः; तथेहाप्य- 
म्यनुज्ञावचनेन महतः प्रत्यवायस्य निच्रत्तरनुषङ्गिद्धसाधारणानृतवचनामेषेधातिक्रम 
जन्यस्वल्पप्रल्यवाय नित्रात्तिरपि भवतु“"वर्णिनां दि" इलयभ्यनुक्ञावचनादिवयाह-यद्यपीत्यादिना। 

^'तत्पावनाय निवौप्य ` इत्यतद्वचनारम्भसामथ्परदैत्रास्पीयसः प्रत्यवाय्यानिन्रात्तिरित्याह 

तेथापीष्यादिना । अयमाशयः--यच्भ्यनुन्ञावचनमेव स्यात्, तर्हिं स्यान्महतः प्रत्य- 

वायस्य निद्स्यानुषङ्गसिद्धस्यास्पीयसोऽपि निव्रत्तिः । प्रायश्चित्तविधायकमप्यस्ति वचनम् 

अत एव तदानर्थक्यपारहारायानुषङ्गापिद्धाल्पयिः प्रव्यव.यस्यानिन्ुत्तिः कटप्यत इति । उक्त- 

वाखभद्री 

जातावेकवनम् । एवमग्रेऽपि । तत्न प्रल्यकाभप्रायं वा हेतुमाह -यत इति । साधारण- 

निषिद्धातिक्मजन्यग्रयवाययोः भूयस्स्वाभावग्रतिपादकतया तस्य सार्थक्यमिति मावः । 
नु ब्रह्महत्याविचारे पाप भवति, तथोद्योगतोऽधिकं तत्, हनने कृतेतु महत्पापभिति 
पूर्व॑पूर्वापिश्चया उत्तरोत्तरस्य पातकास्याऽऽधिक्येऽपि* हलयानिमित्तकमहाप्रायाध्ित्ते करते आ- 
नुषङ्िकिविचारो्योगादिजन्यानामस्पीयसामपि पापनां निन्रत्तिस्तथेहापि तत्राभ्ययुक्ता क्चने 

महतः प्रल्यवायस्य निदृत्तरनुषङ्गसिद्ध साधारणानृतवचनावचननिषेधातिक्रमजन्यस्वस्प- 

श्रत्यवाययोरपि निवरत्तिस्स्यादिति तदर्थं प्रायश्चित्तोपदेशो व्यथं एवेत्याह्येन श्ाङ्ते - 

ययपीति | यस्य... .-.-तथाऽपीदेति । वचनद्वयकूरणादिह तथा नान्यथान्यतरवैयर्थ्यं 

स्पष्टमेव । अभ्यनुक्षावचनात्तथा सिद्धावेव प्रायशचित्तवचनादेतस्िद्धयतीस्युभयोर्छेखः । 
व १ 

१. थ. द्- वरिव्याशडव (?) २. थ. द्. नात् तत्पा (?) । ३. थ. द्. चात्र नात्पी° | 

थ. द्. स्यनि० । ५. थ. द्. यद्यपि भूयस इत्या (2) । £. थ. द्. द्रस्याल्पी° । ७ प. पापा- 
नां नैव्रत्तिस्तथे० । < प. ‹ कृते › इति नास्ति । 
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निवतेत इति गम्यते | एतदेवान्यत्र गरस वणिवधाशङ्कायां पान्थादीनामनृतवचना- 
वचनाभ्यनुज्ञानं वेदितव्यम् । न च तत्र प्रायश्चित्तमात्ति, प्रतिषेधान्तराभावात 
{^ 

निमित्तान्तरेण कालान्तरेऽथेतच्वावगमेऽपि साक्षिणामन्येषां च दण्डाभावोऽस्मदेव 
वचनादवगम्यत इति ॥ ८३ ॥ 

इति साक्षिप्रकरणम् ॥ 
(गीष 2 कि 1 

क्षिणि सत्याभधातर वधःस्यात्, तत्रसाक्ष्यनतं वक्त महैति। सदोषमपि गुणभम्नाऽनतव चन- 
मभ्युपगस्यते । तान्नहरणाय च सारस्वतश्चरः कायैः द्विजः; शटेण तु दानादय इत्यभिप्राय 
वणिनामितिवचनाचापज्ञदवधप्रसङ्गे सल्यवचनमेव;तथा च गौतमः--“नाचृतवचने दोषो जी- 
वनं च तदधीनम् `” इत्युक्ताऽऽह “न नु वाऽस्पीयसो जीवनम्” इति। अदोषवचनं चाल्पदो- 
षाभिप्रायम् प्रायश्चित्तविधानसामथ्यौत् द्रष्टव्यम् । पएतच्चान्यायप्रा्षमेव मन्दं बुद्धिभति- 
बोधनाय प्रायश्चित्तविधानाच्वावङ्यकरतव्यताऽत्रोच्यते । अन्यत्रापि गुररघुत्वे समीक्ष्य पाप- 
स्याप्यनुष्ठानं प्रायश्चित्त च तदपनुचये काय यथा स्यात् । धमौन्तरोपयोगित्वान्च एतस्काम- 
कृतमप्यकामङृतमेव द्रष्टव्यम् । स्वायंभुवे तु - ^“ वाग्दैवत्यैश्च चरूभियजेरंस्ते सरस्वतीम् । 
अनृतस्यैनसस्तस्य कुवौणो निष्कृति पराम् ॥ कृष्माण्डेवौपि जुहयात् ध्रतमग्नौ यथावि- 
धि। उदित्युचा वा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवतेनवा ›॥ इति । एवं प्रायाश्चित्तचतुष्टयं यदा- 

म्नातं तत्तन्निदेश्चानुसारात् श्दवादिक्रमेण यथावणं कमो दष्टभ्यम् । शूदस्वरूपपेश्षया चरोः 

सङृत्तिद्धिखिरादृत्तिथथा स्यादिति चरूमिरिप्युक्तम्। अस्मादेव चं श्रायश्चित्तादनरतानुक्ञानाद्वा- 
ज्ञो नेयोगिकं वेध्यानुक्षपणाभिति गम्यते ¦ साक्षिणस्तु भ्रायश्चित्तमात्रोपदेश्चाद्राजकीयविन- 
यानहां इत्यवसेयम् । 
1 कताव [1 1 

सुबोधिनी मो 

न्यायमन्यत्राप्यतिदिकशति--एतदेवेति | उक्तन्यायातेदेशेन प्रायश्चित्तस्याप्यत्तिदेज्ञक्तावप- 
9 9 

वदति-नच तत्रेति। तच्रोपपत्तिमाह-प्रतिषेघान्तरामावादिति | एतदुक्तं भवति-यथा 

बारभद्री 
साक्चि्रमाणसुपलक्षणमिलयह--एतदेवेति,-- स्वातन्त्रयेणानुक्तस्वात्। अन्यत्र-साक्षिपिक्ञेषु 

अदरतेति---सामान्यवचननिषिद्धेत्यादिः । अत॒ एव तश प्रत्यवायामावः। एवं तौस्येऽपि 

कञ्चन विरेषमाह. न चेति । मृलोक्तन्तु साक्षिविषयकमिति भावः । ग्रकृतवेषम्यमाह- 

प्रतीति । नु भवतृक्छरीत्या तदभावः, तथाऽप्यरतवचनादिप्रयुक्तो राजदण्डस्तु स्यादेव ; 

अत आह - निमित्तान्तरेणेति ] अन्येषां च -पान्थादीनामर् । अस्मादेव-- जभ्यनुज्ञा- 

६१. प. प्यभूतव * । २. प. स्यादेवापराधें सति । 

65 
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सुबोधिनी 

साधारण्येनानुतचचनावचननिषेधे सत्यपि पुनर्विंशेषेण साक्षिणां तज्ञिषेधः. न तथा निषे- 
घटय पान्थादिषु; किन्तु साधारणानिषरेध पव । अतो विश्चिष्टनिषेधान्तराभावात् मामान्य- 

निषेधातिक्रमजन्यप्रत्यवायस्याभ्यनुक्ञावचनबरेनाभावाच्च न प्रायाश्चेत्तिरिति ॥ ८३ ॥ 

इति भटविद्ेदरविरचितायां सुबोधिन्यां साक्षिप्रकरणम् ॥ 

बालमद्री 

वचनादेव । अपराधे सति दण्डशाख्तदभ्यनुज्ञाने, अपराधाभावेन तदभावः । यदि 
त॒ दण्डस्स्यात् तदा तद्धेस्वपराधकल्पना स्यादिति वचनवेय्यै तदुवस्थमेवेति 

भावः ॥ ८३ ॥ इति साक्षिप्रकरणम् | 
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अथ टेख्यप्रकरणम् & 
भुनिःसाक्षिणा निरूपितो; सांप्रतं टेख्यं निरूप्यते । तत्र रेख्यं दिविधं--शासन, जानपदं 
चति ! शासनं निरूपिते; जानपदमाभेधीयते । #तच्च द्विविधम्--स्वरस्तकृतमन्यकरृतं 

चति । तत्र स्वदृस्तकरतमसाक्षिकम् › अन्यकृतं समाक्षिकम् ; अनयोश्च देश्चाचारा- 
वुसारेण प्रामाण्यम् ; यथाऽऽह नारदः-- ^“ च्ख्य तु द्विविधं ज्ञेयं 

स्वहस्तान्यकरतं तथा ! असाक्षिमत्साक्षिमच्च सिद्धिदैशरिथते- 
सतयोः ॥* इति । तत्रान्यकृतमाद- 

यः कथिदुर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम् । 
सुबोधिनी 

अथ छेस्यप्रकरणम् | ^ प्रमाण किखितं मुक्तिः साक्षिणश्च" इति मानुष 

प्रमाणानां मध्ये निर्देशक्रमेण छेख्यस्य पूवैभाविष्वेऽपि साक्षिरखिखितयोराथसम्बन्धवसात् 

पौर्वापर्य सिद्धवत्कृत्य प्रसङ्गात् प्रथमत एव मध्यंनिविष्टापि भक्तिः अरतिपादिता । तत्र 
साक्षिस्वरूपे विज्ञाते “धछेख्यं तु साक्षिमत का्य॑म्" इति साशक्षियुंक्तटेख्याभिधानं सुबोधमि- 

ति साशक्िप्रकरणानन्तरभावित्वं केख्यग्रकरणस्योचितमिति सङ्गति दकशषेयति-मुक्तिसक्षिणो 

निरूपिताविति । मूकवचनमवतारयति-- तत्रान्यक्रतमाहेति ॥ ८४ ॥ 

बारमद्री 

स्यवहितसङ्गति प्रदरौयन् स्वल्पसुपोद्धातमाह--सुक्तीति । तत्र-निरूपणीये ङेस्ये 

“तत्र दौसनम्? इति पाठः; तयोमेध्य इत्यथः । तच -जानपदज्र । अन्यहस्तक्तपिति,-- 

सामान्यवचननिषिद्धमिति भावः । जन्यकृततमिति पाठो नारदानुरोधात् । तत्र--तयो- 

मेध्ये । असाक्षिक-साश्चिनिरक्षम् । देशब्यवहाराविरोघाय भ्यवस्थामाह-अनयोश्चाति। 

क्रमस्य विवक्षितत्वात् स्वहस्तेलयस्य पवंनिपातो इन्दे; मध्यमपद्खेपीः समासो 
वा | यथेति पाठः । रेख्यन्तु यथा स्वहस्तकरतमन्यङरतनज्ेयेवे द्िविधं ज्ञेयम् ; 

तथा यथाक्रममसाश्षिमत् साक्षिमच्चेयेवं तदुभयं ज्ेयमिलयथेः । तथेति पठे पूर्वत्र तथेति- 

वद्ययेल्यस्याध्याहारेणोक्त एवाऽथेः। सिद्धिरिति -तयोदैशस्थितेसदाचारात् प्रामाण्यमिलयथः। 

अथ भूरूमवतारयति--तत्रेति,--तयोमभ्ये इत्यथः। तस्य प्रामाण्यस्य बहूपायसाध्यस्वा- 

दिहानुकः । य कृथिरदोति-उक्तनारदादवक्त्यमाणमूलाच्चास्यान्यङृतपरस्वं कश्चिद थमा । 

= 
मष्च्र “ भोगदानक्रयाधीनां संविदासकऋणादिभिः।सक्षृघा रोकिकं ठेख्यं त्रिविधं राजश्चा- 

सनम्” इत्यादिङहस्पतिवसिष्टादिवचनोपन्यासेन छोकिकरेख्यस्यानेकविधस्वयुक्तमपराकेण । 
त 1 

[0 

१. १. १३५ } २ थ. निदि ३. त युक्ति (1 ४. थ. द्. स्यविषधा । ५. फ-अव०। ६. प. 

युक्तिरि० । ७, ष. फ. तत्र अन्यहस्तङृतेति शा० । <- फ. पिस॒० । ९. प. दादावुक्तिः । 
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टेख्ये वा साक्षिमत्कायै तस्मिन्धनिकपूवैकम् ॥ ८४ ॥ 
धनिकाघमर्णयोर्योऽर्थो दिरण्यादिः परस्परं खरुच्या “इयता काटेनेतावदेयमि- 

यती च प्रतिमासं बद्धः" इति निष्णातो व्यवश्थितः , तस्मिन्रथे कालान्तर विप्रतिपत्तौ 

वस्तुतक्तनिर्णयाथ लेख्यं साक्षिमदुक्तरक्षणसाक्षयुक्तं धनिकप्ूवकं धनिकः पूर्वो य- 

स्मस्तद्धनिकपू्ैक--धनिकनामटेखनपृकमितियावत् काय कतेन्यम् । उक्तङ- 

क्षणाः साक्षिणो वा कतैन्याः--““कत्र तु यत्कृतं कायै सिद्धयथ तस्य साक्षिणः। 

प्रबवन्ते विवदेषु स्वकृतं वाथ ठेख्यकम्।।” इति स्मरणात् ॥ ८४ ॥ 
अपि च- 

समामासतदघीहनामजातिस्वगोत्रकेः | 

साक्ष्यनन्तरं व्याक्तिप्रमाणकव्वाविबाडेखितसुच्यत-- यः कस्चिदर्थो निष्णात 

इत्यादि ॥ ८४ ॥ 
यः; कशिदणाधिक्रयग्रतिग्रहविक्यादिर्थो निष्णातः परिशुद्धस्वरूपसङ्कयापरिमाण- 

बरृद्धधवध्यादिकः, धनिक्णिकादीनां स्वरूच्या परस्परमवस्थिते तस्मिन् अभ्यभिचारार्थं ठेख्यं 

वोक्तलश्षणसाक्षियुक्तं भाविसन्देहापनोदनक्षमं कायैम्; तस्य॒ चायं करमः--धनिकपूवेकं 

स्यात् ; ऋणिकावेक्षया च धनिकस्य पूवैकत्वं, न कालाद्यपेक्षया ॥ ८४ ॥ 

बारभमश्च 

हिरण्येति | तमेवाऽऽह- -दूयतेति । सुच्यन्तरमाद-- इयती चेति । निष्मेलस्य न्यस्या 

--ग्यवेति } तास्मिश्चिलयस्य भ्याख्या--अर्थे इति, विषयसप्तमीयं विध्'तिपत्तावन्वयः। 

यथा्रुतेऽनुपपत्तेः शेषमाद-- काला-तरे इति | गविभराकषपत्तौ सम्भा वितायाम् इति शेष; | 

ठेख्ये साक्षित्वं तश्नामवैदिष्टयेन । अजत ॒एवाभ्रेऽपि यथाश्चतासम्भवादाह--नेमित । 

कार्यमिखस्य भ्याल्या-कतंव्यमितिेख्यं वेति वा शब्दसृचित खाघवाद्विशषपक्षान्तरमाह- 

उक्तेति त ष्व वेत्यथेः । नारदमेवाऽऽ्द-- कत्र विति विवादेषु सत्सु । पश्चान्तरमा- 

ह-- स्वकृतमिति } बा--अथवा ॥ ८४ ॥ 

ज्ेतावन्मान्रेण तस्य पूर्तिरियाह-अपि चेति | अत्र समादीनां व्याप्यन्यापक 

भावः । अत एव क्रमस्य प्रतिषा्यस्वात्तस्य प्रागुक्तिरेव कमो नामादावपि बोध्यः । 

१,क. खै. ङ्ख्य तु] २..----- .,। २. प "वि नास्ति ४ प. वाऽह ॥८४॥ अपि चेति। 
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सब्रह्यचरिकात्मीयपितरनामादिचिहधितम् ॥ ८५ ॥ 
समा संवत्सरः; मासश्चत्रादिः ; तदधे पक्षः ज्युक्टः कृष्णो वा; अहस्तिधिः 

प्रतिपदादिः; नाम धनिकाधमणयोः; जातित्राद्यणल्वादिः ; स्वमोत्रं वासिष्ठादिगोत्रम् ; 
एतः समादिभिः चिहितम् । तथा सब्रह्मचारेकं वबहचादिशाखाप्रयुक्तं ; गुण- 

नाम बहुच: कट इति ; आत्मीयपितृनाम वनिकर्णिकपिदनाम आदिरन्दात् 

द्रव्यजातिसख्यावारदेर््रहणम् ; एतैश्च चिह्वित ठेख्यं कायैमिति गतेन सेबन्धः।८५॥ 
ऋ च 

समाप्तेऽ्थं ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत् । 
मत मेऽमुकपुत्रस्य यदन्नोपरि ठदेखितम् ॥ ८६ ॥ 

धनिकाधमणेयोर्योऽथेः स्वरुच्या व्यवस्थितः, तस्मिनर्थे समाप्त टित ऋणी 
अधमर्णो नामाऽऽत्मीय स्वहस्तेन “` अस्मिटेल्ये यदुपरि ठेखितं तन्ममामुकपुत्रस्य 

मतमभिप्रेतम् इति निवेश्यत्--पत्रे ञ्चित् ॥८६॥ 

ततश्रायं कमः-समामासतदधोहवांसेत्यादि ॥ ८५॥ 
समाप्तेऽर्थे ऋणी नाम इत्यादि ॥ ८६ ॥ 

बारभट्री 

स्वाथे्ः । सखीलिङ्गो बहुवचनान्त इत्याह-समा इति । तदधः पक्ष इति पाटः । 

अङ्खाबत्वदेकदेलिसमासाभावात् षष्ठीतत्पुरुषः । अविनिगमकत्वादाह- कृष्णो वेति । 

अहर्शब्दोऽत्राहोरात्रपर इत्याह- तिथिरिति । भ्राग्वदाह --धनीति } अय दन्दः 1 

तदाह--एतैयिति | अग्रे सत्वादत्रापि अध्याहरिः--चिदहितमिति । अन्यदप्यहिव्याह 

तथेति | सब्रह्यस्य तत्साधारणमित्यथेः. तदाह -बडर्चात | बह्चादेया लाखा तदध्यय- 

नग्रयुक्तमिस्यथैः । अत एवाऽऽह - गुणेति । मराग्बदाह --धनीति ,--एतेश्चि्धितमिति 

पाठः ।! वाक्यपूतेय आह- ठेख्यमिति ॥ ८५ ॥ 

प्राग्वदाह-- किति । अर्थोऽत्र प्रागुक्त एवेत्याह--धनिकेति । यथाश्र॒तासङ्गते- 

राह-- टछ्खित इति | अत्रेत्यस्य व्यार्या-- अस्मिनिति । भ्रहृतत्वादााह-- 

छेखितमिति । असुकपुत्रस्येव्याषैम् । एवमग्रेऽपि । इतीति-षएवं प्रकारेण नाम निवेरये- 

दिव्यथैः । यथाश्च॒तासङ्गतेराह-ङिखुदिति ॥ ८६ ॥ 

१. विश्व० नाम्ना च चि० | २. प. फ. क इत्याह मा रब्दः1() । ३. दारेणाऽऽह चि ० 
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तथा- 

साक्षिणदच स्वहस्तेन पितृनामकपूयैकम् । 
अ्राहममुकः साक्षी टिखियुरिति ते'समाः ॥ ८७ ॥ 

तसिम्े्ये ये साक्षिणो डिखितास्तेऽप्यात्मीयपितृनामटेखनपुवकम् ८‹ अ- 
स्मिनर्थेऽयममुको देवदत्तः साक्षी"इति स्वहस्तनैकैकरो छ्वियुः।तेच समाः सङ्कयातो 
गुणतश्च कतेन्याः | यद्यधमणेः साक्षी वा छ्पिज्ञो न मवति, तदाऽधमर्णोऽन्येन, 

साक्षी च साक्ष्यन्तरेण, सवेसाक्षिसन्निधौ स्वमतं टेख्यत्; यथाऽऽह नारदः-- 
""आडपिज्ञ ऋणी यः स्यात्छरमतं तु स ठेखयेत् । साक्षी वा साक्षिणाऽयेन सर्व 

साक्षिसमीपतः।'' इति ॥ ८७ ॥ 

साक्षिणदच स्वहस्तेन इत्यादि ॥ ८७ ॥ 
‹ अत्राहमस्युकः साश्षीहत्येवं च्खियुः। जसमाः त्रय इत्यथः। अन्ये तु समा इति छेदं 

भ्रान्त्या द्वावपि; तन्तु बहुवचनविरोधादयुक्तम् । न च चतुरभिग्रायं तदिति युक्तम् - 

°“ रेख्यास्तु परमाद्यः `` इति वचनात् । ^“ अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात् स्वमतं रेखयेत्त 

सः | साक्षी वा सध्चिणोऽन्येन सवैसाक्षिसमीपगः॥' -- ऋणी साक्ची वा योऽङिपिल्लः सः 

सवैसाक्षिसम्तं रेखकेन साक्षिणोाऽन्येन स्वमतं साक्ष्य वा रेखयेत् ॥ ८७ ॥ 

बारभद्री 
प्राम्वदाह--तथोति | साक्षिमति पत्रे अतिपादितमथमाह- तस्मिनिति | चाथ 

माह---तेऽपीति,-- स्वाथे कः। ठेखने नामपृवैत्वादाह-- टेग्ठनेति | अत्राथमाह-- 

अस्मिन्निति | सस॒दायनिरासाय अमुक इष्युक्तिः। स्वारस्यादाह -एकेकेति । वैषम्यस्य 
प्रागुक्छस्वादन्र विषये विशेषमाह-- ते चाति | विनिगमनाविरहादाह-- सङ्कयेति। एतेन 

असमा इत्यकारप्रररेष इत्यपास्तम् । उभयत्र स्वहस्तेनेत्यंश्ञे विदेषमाह -- 

यदयघेति । साक्षी बेति,-अख्पिज्न इति भावः । स्वमतमित्यादेरनुषङ्गः । समीपतः- 

समीपे ॥ ८७ ॥ 
ता कन 

0 

१. विश्व ° तेऽसमाः । २...... । ३. प. ‹ तेऽपि? इत्यारभ्य ‹ ठेठनेति, इत्यन्तं नास्ति । 

2. फ, त्वाभावाद्ा० । 
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अपि च-- 

उभयाम्यर्थितेनेतन्मया ्यसुकसूयुना । 
ङिखितं द्यम॒केनेति ठेखकोऽन्ते ततो छिसिव ॥ ८८ ॥ 

ततो ठेखको "घनिकाधमणिकाभ्यामुभाम्यां प्रार्थतेन मयाऽपमुकंन देवदत्तेन 

विष्ण॒भित्रसूलुना एतटव्यं शेषितम् इयन्ते श्वित् ॥ ८८ ॥ 5 
साम्प्रत् रवकज्त् टखख्यमाह- 

विना पि" साक्षिमिरैख्यं स्हस्तटिखितं तु यत् | 
तस्ममाणं स्मृतं ङख्यं बरोपधिरताहते ॥ ८९ ॥ 

यद्धष्ये स्वहस्तेन छ्खितमधमर्णन, तत्साक्षिभिविनाऽपि प्रमाणं स्पृतं 

मन्वादिभिः ; बरोपधिकृतादते बटेन बरत्कारेण उपधिना छटटोभक्रोधमयमदा- 10 

दिटक्षणेन यक्तं, तस्माद्िना ; नारदोऽप्याद-““मत्ताभियुक्तत्रीबाख्बखात्कारकृतं च 

ततः-उभयाभ्याथंतेनेदमित्यादि ॥ ८८ ॥ 
अन्तत इति वचनं भ्राप्तस्वाद्धिकनिन्रच्य्थम् ॥ ८८ ॥ 

क पुनः स्वहस्तारोपणे प्रयोजनम् ? उच्यते-- 

विनाऽपि साक्षिभिर्टेख्यमित्यादि ॥ <९ ॥ 

बारमट्री 

प्राग्बदाह--अपि चेति। अन्ततः-साक्षिठिखनानन्तरम् । अन्ते,-सवाधः, न 

तृपरि ॥ ८८ ॥ 
धिनाऽपीति । तुरूक्वैलक्षण्ये । यत् ठेल्यं स्वहस्तङ्खितं, तत्तु लेख्यं सा्चिभि- 

विनाऽपि प्रमाणं स्ष्रत मन्वादिभिरिस्याच्न्वयः । रेख्यमित्यस्य पुनरूक्तिस्स्पश्टाथां । अगर 
स्मिति पारस्तु युक्त एव तदाह-- यदिति) सुख्यसुपधिशब्दाथमाह--छखेति|न्यूनतानि- 

रास्रयेदमुपरक्षणमित्याह-छोमेति | एतस्सूचनाथमेव नारदमह- नारेति । मत्तेति- 

अत्र स्त्यादेः इन्द्रं इत्वा पुनः सः । मत्तः पानादिना ; अभियुक्तः आक्षिप्तः ! चस्त्वर्थे | 

१-ख- किंच! २. विश्व. नेदं । २. विश्व° छिखितन्तमुकनेति टेलकस््वन्ततो चित् । 
४.क.ख.विनातु सा० | ५. विश्वन् सर्वं} £ प. मे तते सर । अग्रे । टेख्यमित्यत्र 

सर्वमिति पाठ इति यावत् । 
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१ 

यत् | तदप्रमाणं छिखितं भयोपधिक्ृतं तथा।।*' इति| तचेतत् -खदस्तकृतं परदस्तश्ृतं 

च यद्धेष्यं, देशाचारानुसारेण स्रन्धकन्यवहरे ऽवन्धकभ्यवहारे च युक्तमथक्रमापरि- 

लोपेन दिप्यक्षरापरिरोपेन च टेष्यमित्येतावत् , न पुनः साधुराब्देरै ; प्रातिस्िकदे- 
कमाष्रयाऽपि केखनीयम् ; यथाऽऽह नारद ---“ देडाचाराविरद्ध यदुक्ता- 

धिविधिखक्षणम् । तत्प्रमाणं स्पृतं ठेख्यमविदु्तक्रमाक्षरम् ॥ ” ईति । 
विधानं विधिः, आघेर्विधिरी्धीकरणं तस्य रक्षणं गोप्याधिमोग्याधिकार्कत - 
मित्यादि। तयक्तं -वेस्पष्टं पस्मस्तदक्ताधेविधिलक्षणम् ; अथोनां कमः, कमश्वाक्षरा- 
णि च ्माक्षराणि, अविदुप्तानि क्रमाक्षराणे यस्मिस्तदविदटुप्तक्रमाक्षरम् ; त- 

देवंमृतं छ्ल्यं प्रमाणम् । राजङासनवन्न साधुखाब्दनिमोञत्रेत्यमिप्रायः ॥ ८९. ॥ 

ऋणिकसप्रतिपच्ययथं हि साक्षिणः स चेत् 2 स्वहस्तोपि सपनिपद्यतः मन्दं साक्षि 

प्रयोजनं मन्यते (?) । पतज्चोपगतादिविषयं द्रष्टव्यम् निग्याजप्रमाणड्युद्धं च ॥ ८९ ॥ 

सुबोधेनी 

युक्तम्थक्रमापरिरोपेनेति-स्शथक्रम'परिरोपेन रिप्यक्षरापरिरोपेन च युक्तं लेख्यमि- 

त्यन्वयः। “'देशाचाराविरुद्धम्' 'इत्येतन्नारदवचनं व्याचशे- विधानं विधिरिव्यादिना॥८९१ 

बाटभट्री 
भ्रागुक्तमेव ° सिद्धिदैशस्थितेः› इत्यस्यां कथयन् सविदषसुपपाद्यन्नाद - तच्चैतदिति,- 

तदेतच्ेत्यथंः । इदमेव प्रत्यासस्या भ्युच्रमेणाऽऽह-- स्वहस्तति । चयुक्तमिति ,-- 

तत्र च यथाक्रमं नियतखबन्ध इत्यथः । अग्रऽन्वयः । इत्येतावदिति | व्याच्छे- न 

पुररिति । रेवेति,- किन्त्विति दोषः । प्रातिस्िकोति ,--- म्रतिनियतेति पाठान्तरम् । 

अपिना तेषामपि समुच्चयः । व्यक्तापीति-- विश्चेषमेव व्याकु कमेप्रस्ययेऽ्थासङ्गतेरा- 

ह--विधानमिति+--भवेकिरिति भावः ¦ गेष्याधीति--समाहारढन््ः। आदिना 

अकालकृतादिपरिग्रहः । सबन्धकव्यवहारविषय मिद स्पष्टम् । बन्धकग्रकारलक्षणं पत्रे यथी 

तथेति कल्पतरः । कमस्य साकाङ्कुत्वादाह--अ्थानाभिति | अवीति ,- म्याचष्टे-- 

कऋमश्वेति .} एवं पदाथोनुक्त्वा वाक्याथमाह--तदेवमिति। नारदतात्पया प्रागुक्तमेवाऽऽ- 

ह- राजेति । व्यतिरेकच्टान्तः ॥ ८९ ॥ 

१.-. १३७.।२. क. रेव प्रतिनियतदेश्च ०। ३.-9. १३६४. ख. रापिविधिराधी ०। छ. विधा- 

नं विधिराधीकरणं। ५. ख. ग. णम् अविटुप्तक्रमा्षरम् अर्था ०। &. क. ङ. मो वेत्य ०। ७. प. तत्तथे०। 
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छख्यप्रसङ्गेन टेख्यारूढमप्युण त्रिभिरेव देयमिव्याह-- 

ऋणं टेल्यकरतं देयं पुरषेस्विभिय त॒ । 
यथा साक्ष्यादिकतग्रणं त्रिभिरेव दयं, तथा टेख्यक्रतमप्याहर्वतत्पुत्रतत्ुत्र. 

त्रिभि देयं न चतु्थादिभिरिति नियम्यते । ननु “° पुत्रपौत्रर्दणे देयम् '” 
इत्यविरोपेण ऋणमात्रे त्रिभिरेव देयमिति नियतमेव । बाढम् । अस्यैवोत्सर्गस्य 
प्र्रारूटणेविषये स्मृत्यन्तरप्रमवामप्रवादशङ्कामपनतुमिदं बचनमारब्धम् | तथा हि । 

पत्रकक्षणमाभिधाय कात्यायनेनाभिहितम् , -- “* एवं काठ्मातैक्रान्तं पित्णां 

ऋण ठेख्यगतं देयमित्यादि ॥ ९० ॥ 
यदृणं छेख्यगतं, रेख्यारूढमिव्यर्थः, तदेयं पुरूषेख्धिभिरेव करठैतस्पुत्रपोत्ररित्यथः । त॒ 

ङब्दो व्यवच्छेदाथेःः तथा च नारदः-- ^क्रमादव्याहतं प्राप्तं पुल्यन्नणमद्धतम् । दद्यु 

पतामह पुत्रस्तचत॒थोन्निवतते ॥*‡ इति । अस्यापवादः-आधिस्तु तेन॒ चतुथौञ्चिवर्त॑ते | 

[#िमनधिक एवं न हिं तावत् याचत्तदय न प्रदीयते ॥ ९० ॥ 

सुबोधिनी 
2, ^ रिति [५ | ५ १ मे (क यावत्। ज ५ ७ न तुरीयादोभिरिते नियम्यत इति-तरीयश्चतुथः--प्रपात्र इति । पुवाक्तमाक्चिपं 

समाधत्त-वादटमिति। जयमथः-“पुत्रपोत्रेः ऋणे देयम्? इत्यनेन पत्रारूढे पत्रानारूढे चर्णे सा- 

मान्येन त्रयाणामेव दातव्ये सति, स्त्यन्तरवश्यात् पत्रारूदस्छरण पुच्रपंतरेरेव देयं; न प्रपौता- 

दिभिरित्येष नियमो न घटते ; अपि तु प्रपौवादिभिरपि देयमिति पत्राखूढर्णेऽपवादशिङ्का 
जायते ; तां शङ्कामपनेतुम् “ ऋण ङेस्यकृतं देयम्” इव्येतद्वचनमारब्धमिति । तदेतत् 

स्मृत्यन्तरं प्रकरणङूुद्धिपूवेक दरयति - तथा हीत्यादिना पूर्वोक्छं कात्यायन वचनं व्याचष्टे-- 

बाटंभदट्री 
सङ्गतिमाह -- रेष्येति । प्रागुक्तं रष्टान्तयति-- यथेति | एवञ्च तत्सजातीय 

एवायमथः; न त्वपूर्व इति भावः । अत एवाऽऽह- नाविति | एवग्यवच्छेयमाह-- नं 
क ५ क 6 [+ नियं 

चेति । एवोक्त सफर्यति- नियति | अत प्वाऽऽ्द-- नन्विति । अवीति,-- 

साश्चिरेख्यसाधारण्येनेत्यथः । नियतं-- नियमितम्; कचित्तयेव पाठः । अस्यैव 
-- पु्रपोत्ररियुक्तस्थेव सामान्यस्य | प्रभवां -- जन्याम् । इदम्-- “* ऋणं 

टेख्यम् * इति। तदेव स्ख्त्यन्तरमरकरणञ्द्धिपूवकमाह-तथा दीत्यादिना । तद्धयाचे-- 

१. व्यव० ५०.। २ मृटे चतुर्थादिभिरिति । ३. त. ति. पुत्र० | ४. थ. दृ. दशा । 
५. थ वृस्प्ृ° ¦ €. फ. त्त) 

66 
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दाप्यते ऋणम् ।*” इति । इत्थं पत्रारूढमणमतिक्रान्तकाख्मपि पितणां सबन्धि दा- 
प्यते } अत्र पितृणामिति बहवचननिर्दशात्काटमतिक्रान्तमिति वचनाच्च चतुथीदि 
दाप्य इतिं प्रतीयते । तथा हरीतेनापि-- ^“ छेख्यं यस्य भवेद्धस्ते भं तस्य 
विनिर्दिरोत् ।” इति । अत्रापि ° यस्य हस्ते पत्रमस्ति तस्यणलामः' ईति सामान्येन 
चतुथादिम्योऽप्यणटाभोऽस्तीति प्रतीयते । अतश्वेतदाश्षङ्कानित्यथेमेतद्रचन- 
मित्युक्तम् । वचनह्यं च योगीश्वरवचनानुसरेण योजनीयम् ॥ ८९~ ॥ 

सुबोधिनी 

इत्थं पत्रारूढ मिति | अनेन वचनेन पत्रारूढणेविषये पुत्रपोत्ररेवर्णं देयमिति न, अपि तु 

प्पोच्रादिभिरपि देयमितायमपवादाद्ङ्का कथं जायत इत्यत आह-अत्र पितणामिति ] 

अयमभिप्रायः बह्ष्वं चरित्वे पर्यवस्यति ; तथा च पितृणामिल्युक्तेः प्रयौत्रस्य भपिता- 

महणं देयमिति प्रतीयते ; तथा यदा पोत्रोऽप्यतिकरान्तो मृतस्तदा “पुत्रपोत्रेकरणं देयम्? 

इत्यादिभिवैचनेः पोत्रानन्तरकारीनस्य भ्रपोच्रादेरदेयस्वे सिद्धेऽप्यतिक्रान्तकारूमित्युक्तेः पौ- 
त्रादीनामपि पत्रारूढे कणे देयस्व शङ्का भवतीति । आक्षेपसमाधानमुपसहरति - अत- 
श्चति। एवं तर्हिं कात्यायनहारीतवचनयोः का गतिरियत आह---वचनद्रयं चेति ॥८९-५ 

बाटंभदी 

इत्थमिति,---एवमिस्यस्य भ्याख्या हयम् । एतदथमेव तदुक्तम् । प्राङ्ृतं कार्मपोति पाटः 

--कारसतिक्रान्तमपीत्यथेः । क्रचित् समस्तपाठटः । अव्यवहितान्वयनिरासायाऽऽह-- 

संबन्धीति । दाप्यते-- राक्ञेति देषः । दापयेदिति पाठान्तरम् । उभयत्र 

इतो यथा तदाशङ्का । (?) तमाह -- अत्रेति,-- तदुक्ताविल्यथैः । भ्रती- 

यत ॒इत्यवान्वयः । पत्रारूढऋणविषये' पुलपोत्प्रपैत्ररेव देयमिति नास्याः ; किन्तु 

बहुवचनादरतः ऋणे त्रितयसम्बन्धित्वे सति देयस्वग्रतीतेःः । अथौत् मपौच्रादिभिरेव 
देयमिति प्रतीयते । तथा पैत्रे ते तव्पुत्रस्य तेनादातृत्वभराघ्चावपि अतिक्रान्तमिस्युक्तः 
तेषां दातृ्वग्राप्तिभिवतीति भावः । तथा त॑त् अभिहितमिलयस्यानुषङ्गः । ्रागवदाह-- 

अत्ापीति;ः-- प्रतीयत इत्यत्रान्वयः । सामान्याक्स्यौवात्र, भ्राग्वन्नावधारणाभेत्याह-- 

दिम्योऽपीर्ति } अक्ष्पसमाधिसुक्तसुपसहरति--अतश्वेति। नन्वेवं हारीतकाव्यायनयोः का 

गतिरत आह-चचनेति| चस्ू्वर्थ। आद्ये बहुस्वमविवश्षितम्। उदेस्यगतस्वात् कारातिक्रम- 

स्यापि तावस्प्यन्तस्मैव संभवेन ्रहणं न स्वभिमस्य, द्वितयमपि तावत्परमेवेति भावः॥८९-] 
म भमन 

१.-....1 २. ख. हस्ते ठेख्य । ३. त. पितामहणं । देयमि० ¦ 9. त. देयापित्याश ° । 
५. षये देय० । ९. प॒ तात्या अ०। ७. प देयस्वे प्र०। 
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अस्यापवादमाह्- 
आं क, ५, 

धिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९० ॥ 
सवनधकेऽपि पत्रारूढे ऋणे त्रिभिरेव देयमिति नियमादणापाकरणानपिकार- 

णाऽऽप्याहरणेऽप्यनधिकारप्राप्ताविदसुच्यत-+“यावचतु्थन पञ्चमन वा ऋणे न दीयत; 
तावदेवाऽऽधिभुन्यते ` इति वदता सबन्धकणंोपाकरणे चतुथौदरप्यधिकारा दरितः। 
नन्वेतदप्युक्तमेव ““ फठभोग्यो न नयति ` ईति । सव्यम् । तदप्यतस्मिलस्त्यप- 

वादवचने पुरुपत्रयविषयमेव स्यादिति सवेमनवदयम् | ९.० ॥ 
प्रासङ्गिकं परिप्तमाप्य प्रकरपमेवादसरत-- 

# र् व ४. र म था 

देशान्तरस्थ दुर्ख्य नष्टोन्मृष्टे हते तथा । 
€ = = {थवा रि क, ७ 
मिच्च दग्धेऽथवा चन्न ठंख्यमन्यत्तु कारयत् ॥ ९ १ ॥ 

य दाल्टरणिकदेशादेशान्तरे ङस्य; प्रमादतो वा मृष्ट; तदा अयं प्रकारः; तमाह-- 

दृशान्तरस्थे दुरख्ये इत्यादि ॥ ९१ ॥ 
राजा परस्परं बा धनिकणिकाविलयभिप्रायः। रस्यदाचो यत्र प्रमादाद्धिख्यमाने संजातः 

दुरँख्यः; उन्षष्टं भञ्ाश्चरं ; छिन्न सूपिकादिभिः; भिन्नं पाटितम् 3 तथाशब्दः प्रकाराथः । 

स्पष्टमन्यत् ॥ ९१ ॥ 

वाङनषट 

नन्वेतदभावे कथं पू्ैप्ाभ्तिरत आह--सबन्धेति | अपिना द्वितीयसस॒चयः । 

अस्य॒ नियमेऽन्वयः । अयोगपद्यायाऽऽह -मेणेति । ऋणेति---चतुथोदेरिस्यादिः । 

नन्वेतावताऽपि स्फटं न तच्वप्रतीतिः; अतः अपवादत्वमुपपादयति -- यावदिति | 

अस्याथमाह--चतुर्थेनोति,-दिक्प्रदश्षन मिदम् ॥ तत्पदाथमाह--ऋणमिति । संबमिति 

न्यायेनाऽऽह--तावदेवेति। ्रा्बत् प्रा पौनरुक्त्यं निराच््े- नन्वित्यादिना | स्यादति; - 

अत इदमप्यावरयकं तस्य तस्मराप्त्यथोमेतिं भावः ` ९० ॥ 

सङ्गतिमाह-- प्रासङ्खाति । नषटोन्ृषटे इति समाहरदन्ढः । नन्वत 

देयान्तरस्थादि उदिर्य पत्नान्तरकरणविधिः प्रतीयते ; तत्र किं तेषां प्रयेकं नि 

मित्तस्वसुत ससुदायस्य १ तव॒ न तावदाद्यः -- तथाशब्दासङ्गतेः सङ्च्टूतस्य 

विधेयस्य सर्वेरन्वयासंभवाच्च । न चादृत्या । तथा प्रधानानुरोधेन गुणाब्त्तावपि 

१, स्थव० ५८. | २. विश्च छनि मिनन तथा द्ये । ३. अनेन प्रतीकेन मृठेऽ्पि कऋरभण 

इति भाव्यम् । ४. "तवै वाक्यं सावधारणम् ` इति न्यायः ! 
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व्यवहाराक्षमे पत्र, पत्रान्तरं कुयोदिति विधौयते । व्यवहाराक्षमतच्च अलय- 
न्तव्यवहितदेशान्तरस्थे पत्रे ; दुरख्ये--दुष्टानि सन्दिद्यमानानि जवाचकानि वा छ- 

स्यानि द्िप्यक्षराणि पदानि वा यक्षिस्तत् दुर्यं तस्मिन्दुरख्ये, नष्टे काट्वश्षन; 
उन्मृष्टे मषीदो्बल्यादेना मृदितद्िप्यक्षरे; हते तस्करादिमिः; भिने विदच्ति; द्ध 
अग्निना; छिन्ने दिघामूत्ते सति द्विभवति । एतचाधिप्रत्यथिनोः परस्परानुमतौ 
सत्याम् | विमत्यां तु ग्यवहारपराप्तौ देशान्तरस्थपत्रानयनाय दुगोध्वपिक्षया काटो 
दातव्यः । दुगदेद्यावस्थिते नष्टे वा पत्रे साक्षिभिरेव व्यवहारनिणयः कायः; 

यथाऽऽह नारदः--““छ्ख्ये देशान्तरन्यस्त रीण दुटखिते हृते । सतस्तत्कारकर- 

सुबोधिनी 

“देशान्तरस्थे दुरुख्ये” इत्यस्मिन् वचने विधयांशमाद--व्यवहाराक्चम इति। व्यव- 

हाराक्षमव्वमेव कथमिव्याशङ्कायामाह -व्यवहाराक्षमत्वं चे्यदि ,---अनत्र व्यवहाराश्षम- 

बाङुभट्ी 

चैपररीलयस्य सकरतन्त्रविरुद्धस्वात् वाक्यभदापत्तश्च । न द्वि्तीयः,---अथवेदयस्यासङ्गतेः, 
क ("५ , ¢ ^ @ > 

स्टर्यन्तरविरोधेनापासेद्धन्ताच्च । अत अह-व्यवेतितरे पूर्वपत्रे, सतीति शेषः। अन्यथा- 

नुपपत्या सकरसाधारणानुगतधमोक्षेपेणास्यो देरयप्वं न तस्येति न कोऽपि उक्तदोष इति भावः। 
णिज्थविवक्षया आह-कुयोदिति। पादच्रयाथेस्य एवं सत्यन्वयं कथयन् ज्यवहाराक्षमत्वमेव 

विशदयति- -ग्यव्ेति | एतेन तदेव कथमिति शङ्का निरस्ता । त्वञ्च त्वन्तु भवतीत्यन्धयः। 
क्रमेण निमित्तानि ग्याचष्ट--अत्यन्तेति । निकटे आनयनस्य॒सुकरत्वाच् रक््यायाऽ- 

यम्। पृत्रे इत्यस्या्रे सवैन्नान्वयः। दुष्टानीत्यस्याथद्वयंम् । केरन्यानीलयस्यापि यथासङ्कथमन्व- 
यः । नष्टादेरौपाधिकभेदमाह--काटडेत्यादि | आदिना जरूपार्तदिना ; निद्छिते स्ज्च्- 

णिते; दग्धे अभ्मिनेति पाान्तरम् । सवैपाडोऽपि क्वचित् स्पष्टोऽथेः । एतेषामपि विकल्पो बो- 

ध्यः। अत एवाथवेत्यस्य सङ्गतिः तथेति| तुः साच्य्ये, न तु समुच्चये । नारदविरोध 

मूलस्य परिहरयू विशेषमाह--एतच्चोति ,-पत्रान्तरकंथनञ्ेत्ययैः। पतस्याऽऽवर्यकल्वादाह 

--भ्यवेति । तादे स्थले जह-- दृदान्तरोति । दुर्गेति -दुःखेनापि गन्तुमशक्य- 
देदो इत्यथः । दुदैशेति पाठान्तरम् । अयं परकारोऽन्यन्रारीत्याह--, नष्टे बति वा चाथ। 

१. क. ड. ग. दग्धे प्रज्वलिते छि० 1 ख. सति अभ्रिना दिभं०। ग. छ. ज. ञ्च. सति 

भवति । २. थ. द्. दिना ¦ २.प. फ. शेष" इति नास्ति ४. फ. सत्राच ° } ५. सन्दिदयेति 

अपथेति च } &. फ. कारणन्चेत्यथैः । ७, फ, तत्र तस्याव ° | 
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णमसतो दरश्रदशेनम् ॥ ” ईति | सतो विद्यमानस्य पत्रस्य देशान्तरस्थस्याऽऽनयनाय 
कारकरणं काटावधिदपन्यः। "असतः पुनरविदयमानस्य प्रव य द्रष्टारः साक्षिणः; 
तैर्ददीनं व्यवहारपरिसमापनं कार्यम्| यदा तु साक्षिणो न सन्ति तदा दिन्यन नि- 

णय- कार्यैः---*अरेल्यसाक्षिके देवीं व्यवहारे विनिदिञचेत् ।*› इति सरणात् । एत- 

च॒ जानपदं व्यवस्थापत्रम् । राजकयिमप्रि व्यवस्थापत्र्माद्ररामव भवाति । इयांस्तु 5 

धेरोषः,--““राज्ञस्वहस्तसंयुक्तं खमुद्राचिदहितं तथा। राजकीयं स्टरतं ठेख्य सर्वेष्वर्थपु 

साक्षिमत्” इति। तथाऽन्यदपि राजकीयं जयपत्र बरद्धवसिंष्ठेनक्तम्+- 'यधापन्यस्त- 
सुबोधिनी 

सवं च भवतीद्युत्तरेणान्वयः। यथोपन्यस्तसाष्यार्थति;-अस्याथेः-प्रतिक्ञाताथः साध्याथैः ते- 

न संयुक्तम् ; तथा उत्तरेण द्विर्तीयपादरूपेण ¡क्रियया पत्राद्रूपेण च सहितम् ; तथेव सावधा- 

वाकुभद्री 
तनान्येषामपि समुच्चयः । उत्तरार्धं व्याच्े-- सत हइति। तेषां मध्ये इत्यादिः । तत्यदा- 

थमाह--आनयनयिति । समासस्तु संबन्धसामान्यपष्टया का्यैः। तन्न पुनस्तु अन्यनि- 

रासोयाऽऽह- पूर्वामिति } तत्क्मैकदशैनमिति नाथं इत्याह -- तैरिति । रक्ष्याथमाह-- 

व्यवेति । विक्ञेषान्तरमाह--यद्ा विति] कात्ययनमाह--अटेख्येति --रेख्यसाष्युभ- 

यरहिते भ्यवहारे इत्यथः । दैवीं छियां । विशेषान्तरं वकरमेनऽऽह-- एतच्चेति। जानपद- 

मिति --ोकिकमित्यस्थेव नामान्तरम् । “ रोकिक राजका्यैल्च लेख्यं कुयोद्विलश्- 

णस् ।१इति वसिष्ठक्तेः, “ राजकीयं जानपदं ˆ केखितं द्विविधं सतम् ° इति सङ्होक्तशच 

अन्रोमयत्र राजकीयमित्याम्यां अव्येकं जयाणां अहणामिति न्यूनता ; अत एवाऽष्ह-- 

राजकीयमपीत्ि । काल्यायनमाह -- राज्ञ इति । तथेति ससुचये । “ राजकीयं तथा 

राजा स्वहस्तेन छ्खिर्स्वयम् । मतम्मेऽमुकपुत्रस्य ह्यसुकस्य महीपतेः ॥” इति व्यासः । 

अ्थष्विति विषयसप्तमी | साक्षिमादिति- साधारणोक्छः' यृथोपेति-- येन प्रकारेण 

उपन्यस्तो यस्साद्धथार्थः प्रतिज्ञाताथैः तेन संयुक्तम् ! जनेन आद्यपादुप्रदशेनम् । उत्तरं च 

क्रिया च ताभ्यां सहितम् क्रिया पत्रादिरूपा। अनेन द्वितीयतृतीयपादप्रददयैनम् } अवधारणं 

निणैयः, तेन सहितम् । स्वार्थकः। अनेन तुयैपादप्रदशेनम् । हस्ताङ्ग तदक्षराङ्कम् । एवमग्रेऽपि 

^“अखति तु पूैखिचिते रिग्ितान्तरं कृत्वा तस्य ददयौयितन्थं; येन तस्पूवै छिदितं 

दष्टं द्वितयिस्यान्यथाभावनिराकरणाय ” इल्यपराकः॥ ___ ___ 

१.--¶. १४२. । २. क. दशनव्यवहारपरिहारसमा ० । ख. व्यवहारि द्रौ° । ३. ख. छ. 

कष. पुत्रकं । ४. तत्काटेयत्र । ५. फ. वन्तुमुनमवा० 1 ६. ख. किलि । ७" फ. न न्यू० | 

८. प. कये । 

नोः म सिनः ममक 
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साध्याथसंयुक्तं सोत्तरक्रियम् । सावधारणकं चैव जयपत्रकमिष्यते ॥ प्राड़वा- 

कादिहस्ताङ्क मुदितं राजमुद्रया । सिद्धेऽ्थं वादिने दचाञ्जथिने जयपत्रकम्॥” इति 

तथा सभासदऽपि “: मतं मेऽमुकयपुत्रस्य ? इति खहस्तं दयुः--““सभासदश्च ये तत्र 

स्मृतिराच्रविदः स्थिताः । यथा टेख्यविधौ तद्रत्खहस्तं दुरेव ते |! ईति मनुस्म- 

रणात् । सभासदां च परस्परानुमातिन्यतिरेफेण न व्यवहारो निःशाल्यो भवति ; 

यथाऽऽह नारदः ध्यत्र सभ्यो जनः सवेः साध्वेतदिति मन्यते । स निःशल्यो 

विवादः स्यात्सराल्यस्वन्यथा भवेत्। इति । एतच्चतुष्याद्वववहार एव । ““साघयेत्सा- 

ध्यमर्धं यच्चतुष्पादान्वितं च यत्राजमुद्रङ्कत चैव जयपत्रकमिष्यते॥' इति स्मरणा- 

त् । यत्र तु हीनता यथा--*“अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः । आदूत- 

व्रपायी च हनि: पञ्चविधः स्मृतः ॥' ईति । तत्त॒ न जयपत्रमस्ति, अपि 

तु हयनपत्रकमेतर, तच कालान्तरे दण्डप्राप्त्यथम् । जयपत्रं तु प्राङ्न्यायवोधेि- 

द्ध्थमिति विरेषः ॥ ९.१ ॥ 
सुबोधिनी 

रणकम् अवधारणं निणेयस्तेन सहितं जयपत्रं भवतीति । एतचतुष्पाद्वयवहार एेति- 

एतञ्जयपन्रमिलयर्थः ॥ ९१ ॥ 
बाठभदट्री 

वादिने इति,“ पूर्वोत्तरक्रियावादानि्णयान्ते यदा दपः । प्रदद्याज्जयिने केख्यं जयपत्न 

तदुच्यते ॥” इति बरहस्पव्युक्तेरिदमुपरक्षणम् । अत्र आदि राद्यं सुचयन्नेवाऽऽह-- 

तथेति ] कालयायनमाह--सभेति । तत्र-ज्यवहारे । यथेति- क्रियमाणे राजकीयव्य- 

वस्थापत्रे यथा तद्वज्जयपत्रेऽपीयथः । पैवेन तस्य आवर्यकता सूचिता । व्यवहारस्य 

निदशल्यतोपायं प्रतिपादयन् तल ॒हेतुभूत विहेषान्तरमाह- समेति | चेनान्यषामपि 

तन्नलयानां समुच्चयः । यत्र-निणेये । विवादे विशषान्तरमाह--एतदिति+--जयपत् 

इत्यथः । कात्यायनमाह- साधयेदिति । साध्याथसाधकं तद्न्वितञ्च यद्यहारस्वरूपं य् 

यतोऽतस्तदेव तद्धितं तदिष्यत एवेत्यर्थ; ¦ चेनान्यससुच्चयः । यद्यपीदं ^. सभासदां 

च ?' इव्यतः प्रागुचितं, तथाऽपि सभासदां प्रसङ्गात्तद्धिषयकं तदाद्वुक्तम् । एवव्यवच्छे- 

यमाह -- यत्र चिति } तस्योपयोगमाह-- तच्चेति,--ईीनपत्रं चेत्यथैः । विरोषः-- 

दीनपत्रतः ॥ ९१॥ 

१ ०1 ०.“ 1 २. ख. मुद्राञ्नितं | ७. ना. मा. ३२. । ५. ख. इ. तरके- 

म०। ६. प. वादि! ७. फ. एतेन । ८.१. पत ततोऽत ० । 
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कमः श [अक 

छख्यसन्देहे निणयनिपिनत्तान्याह-- 

सन्दिग्धटेख्यश्युदिः स्यात्सखहस्तटिखितादिभिः । 
ुक्तिपापिकरियाचिह्नसबन्धागमहेतुभिः ॥ ९२॥ 
शद्धमराद्धं वेति सन्दिग्धस्य टेख्यस्य शुद्धिः स्वहस्ताशखितादिभिः स्यात | 

स्वहस्तन लक्षितं यद्टेल्यान्तरं तेन शुद्धिः--यदि सदशान्यक्षराणि भवन्ति; तदा 
जुद्धः स्यादिय्थः । आदिशब्दात्साक्षिगेखकस्वहस्तषिवितान्तरसवाद च्छद्धिरिति । 
श्युक्त्ा प्र्ियुक्तेमा्िः; देरकाख्पुरुषाणां द्रव्येण सह संबन्धः प्राप्तिः; 'भसिन्देरो 

क, ४, ५ क क निणयहेतु क क ग्धाथेवि ६७ शु रेख्यस्वरूपे चेद्रयीभचारदाङ्का कोऽव :-उच्यत-- सन्दिग्धाथेविश- 

स्त्यर्थस्वहस्ताडेखितन्तु यत् । युक्तीय।दि ॥ ९२ ॥ 
सन्दिग्धश्चासावर्थश्रति सन्दिग्धाथेः, तद्विश्चद्धिरशैः प्रयाजेनं यस्य रेरन्यस्य तत्तथोक्तम् 

ष (५ € संदिग्धाथौनैर्णये तदेच प्रमाणमिलय्थः; तच्च स्वहस्तखिचितं यदि स्यात् , ततः छुद्धमेव 

बाठेभ्री 

संशयकोटिद्रयमाह-- डुद्धामिति,-छत्रिममङ्न्रमं वेत्यथः । तथाच नारदः- 

८८ यस्मिन् स्यास्सशयो रेल्य.-. .~. कुचित् । तत्स्वहस्तक्गियाचिहयुक्तिप्रासिभेर्द्धरेत् ॥ 

ङेख्यं यच्चान्यनामाङ्क हेत्वन्तरं भवेत् । विप्रत्यये परीक्षेत संबन्धागमहेतुभिः ॥”' 

इति, विग्रस्यये विप्रतिपत्तौ । ङ्खितमिति+--कर्मणि भूते निष्टा, तेने दानीन्तनव्यारत्तिः 

तदाह -- स्वहस्तेनेति । तच्छस्थात्रापि सखादाह -- ङेख्यान्तरामेति,-- पत्रा- 

न्तरमित्यथैः। चचैनु द्रयोभैदेनास्य कथं शुडधिः? अत आह -- यदीति | तदिति 

शेषः साक्षीति-साक्षिरेखकयोः पत्रान्तरमित्यथः । साक्षिेखकयोः यत् स्वहस्तशि- 

खितम् एतदपेश्षया भिन्नं तस्संवादादेतद्धेखीयाश्चरस्य तदक्षरसादस्यादेततत्रस्य छद्धिरि- 

व्यथः । तथा चेदमन्यङ्तविषयम् । श्रीतिन्तु स्वङृतविषयमिति भावः| इति; पूवा- 

धौथसमाप्तौ । देराकाठे इति समाहारद्रन्ात् सप्तमौ । कारुरूषेति पाठे समस्तत्न- 

याणां तेन सम्बन्ध इति यावन् ! तदेवाऽऽह-- अस्मिनिति | युक्तिपदाथमाह-- 

र"्युाकतेः अथापीत्तिः ।प्राप्तिः। एकत्र देशे काङे च वादिप्रतिवादिनोः स्थितिः। एतच्च 

प्रमाणान्तराजुमाहकतया शद्धितुने म्बातन््येण; यदि हि नैकत्र देश्यादौ तयोः स्थितिस्तदा 
[तावा 

सात 

१. स्वङिलित । २. प. स्यापि ¦ ३. प. नन्वित्यारम्य ‹ पत्रान्तरमिलयथ॑ः* शन्तं नाि। । 

४, तदेति । ५. प. छिलनं ' &. ° स्वहस्तठिदिते ` तिशब्दप्रतीयमानम् । 

[० 



२.८ याज्ञवत्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याय 

अक्षिन्काेऽस्य पुरुषस्येदं दरव्यं घटते” इति युक्तिः; क्रिया तत्साक्षयुपन्यासः; चिहम- 

साधारणं श्रीकारादि; सबन्धः अ्थिमरत्यथिनोः पृषेमपि परस्परविश्वासेन दानग्रहणादि- 

बाखभद्धी 

घटत इति, योग्यं भवतीस्यथंः सम्भवतीति यावत् । कल्पतस्रप्येवम् । युक्तिरथोपतत्तः; 

प्राप्तिद्वेयोरेकन्रावस्थानमिव्यन्ये । तत्साक्षी--प्राप्निसाक्ष्युपेत्यथः ¦ अत एव वक्ष्यमाण- 

विरोधो न । कल्पतर्रप्येवम् ! संव्यवहारः श्ियिव्यन्ये। आदना स्वस्तिकञुद्रादिपारेगरहः । 

पवेमपि-- विवादान् प्रागिव्यथेः। दानेति--धनस्येस्यादिः। 1{दिनाऽऽध्यादिपरि- 

रिखितमग्रमाणमेवेति निदिचते, स्वहस्तङिखितादिषु रेख्यप्रामाण्यावधारकेषु विचारकाणां- 

जिज्ञासत न जायते कियासंव्यवहारः। ययोः खलु नस्स्यार्य॑द्रविडयोरिव संग्यवहारः. तक ठेख्यं 
प्रति प्रामाण्यमसंभवनिरस्तम् ! हेतुः अनुमानं स्वहस्तख्खितादिकं न लेख्यस्य शुद्धौ 
युक्त्यादिनिरपेश्चं कारणं भवितुमर्हति--अनकान्तिकस्वात्--सन्तिखलं पुरूषाः कुशला. ये 
पुरूषान्तरङिखिततुल्य र्ख्यमापादयन्ति एवमधमणटिखितस्य साक्षिरहितस्य प्रामाण्यसं- 

दाये छुद्धथुपायाः कथिताः। साक्षिमल्धस्यसाक्षिभिरव दोषोद्धारः कतेञ्यः। एवं दोषे उद्धाविते 
साक्षिणां वचनात्वत्रकं यो वादी शुद्धि न नयस्स उत्तमदण्डयोग्यः।खतेषु साक्षिषु रेखके वा, 

तेषां स्वहस्तटेखितादेभेर्छद्धिः राजञुद्रासहिते वा पत्रे । ““दारशेतं प्रतिकार यच्छतं 

स्मारितं च यत् ।रेख्यं 1सेद्धयति सवत्र खतेष्वपि हि साक्षिषु॥ `इति नारदवचनन्तु सिद्धिस- 

भावनामात्रग्रतिपादक न परीक्षानिवारकम्“साक्षिम्यो छिखित श्रयः छिखितान्नतु साक्षेणः।* 

इति वचनं ङेख्यानारूढसाक्षविषयम् । सदोषमपि पत्रम् अधमर्णेनानुद्धावितदोषं विदहति 
वषपयन्त पडावतो मुक्तिरिति सन्देहे दिग्येन साधनीयम् । अदुष्टस्य तु तावत्कारभुक्ति 
मात्रेण प्रामाण्यसिद्धिः। आधानसाहिते रेख्ये स्वल्पभोगेपि तत्पञम्मृतसाक्षिकमपि प्रमाणम् । 
यदि रिखितबरादु चमणनाधम्णा्िचिछन्धं, यद्वा"“ङिखित ममतद्धस्तं विद्यतेऽत्र विषये? 
इति प्र्तसिरध्रमण भ्रात कृता भवति,तदा टेख्यारूढसाक्चिणाममावेऽपि छेख्यं प्रमाणम्।ेख्या- 
नामन्योन्यविरोधे स्वहस्तकाञ्जानपदं तस्माच चरपश्ासनम्  प्रमाणतरमिष्ट हि भ्यवहाराथ- 
मागतम्” इति व्याश्चः। रेख्यविरुद्ं च साक्ष्य वर्जनीयम् तथा ““खेख्यं डशस्समातीतमदष्टा- 
श्रावत च यत् । न तत्सिद्धिमवाप्नोति तिष्ठत्स्वपि हि साक्षिषु ॥ प्रयुक्तशान्तराभे तु लि- 
लितं यो न दृश्येत्। न याचते च ऋणिकं तत्सन्देहमवाुयात्॥* तथा नारदः“खतास्स्युस्सा 
क्षिणो यत्र धनिकणिकरेखकाः । तदप्यनर्थं छखिखितं नचेदाधेस्स्थिराश्रयः इति । आश्रयः 
युक्तिः 'इलतावद्थजातं तत्तत्प्रमाणोपन्यासपवेकसुपपादितमपरार्केण प्र ६८८ 

त् कना 

१, क. ‹ दान ` नास्ति । 



दख्यप्रकरणम् 1 ससनव्याख्यमिताक्षरा सेविश्वरूपव्याख्या च ५२९, 

मेवन्धः; आगमोऽस्येतावतो ऽस्य समापितः प्रप्टयुपायः ] एते एव हेतवः 

गभिर्ैतुभेः सन्दिग्धटेख्यदयीद्धः स्यादियन्वयः । यदा तु छेश्यसन्देहे निणयो न 

जायत, तदा साक्षिभिर्नेणयः कायः; यथाऽऽह कालययायनः--“ध्ूपिते पत्रके वादी 

नदारूढास्तु निर्दिदोत्}” इति । साक्षिसिमवपेषयमि्दम् ; साक्ष्यसेभवविषयं तु 
हार्रतवचनम्--:“न मयंतक्कृतं पत्र कूटमतनं कारितम् । अधर्रीकय तत्प्रेम 
दिव्येन निणयः ॥* इति ॥ ९२ ॥ 

संशय तु युक्त्याद्ेभेः निण्यः कायंः--‹ तस्मित्कारे देवदत्तस्य द्रव्यप्रयोजनमासीत्, 

यज्ञदत्तङ्च तदा स्वधनं प्रयुक्तवान् › इत्यादिका युक्तेः; .समानदेश्चस्थो तदोभावप्यभूताम् 2 

इति प्रामिः; “अग्रतारकरचासो केखकः, प्रसिद्धाः तदीया खेख्याः ` इति क्रिया ; चिं 
मद्रार्पिविरोषादिकम् ; संन्वधो बलोपध्याद्यभावः; आगमो रेख्यलक्षणयोगःः 

&* ९५ 

कूटसा्षिव्वाद्यसंभवोः हेतुः । एवं युक्त्यादिभि्यत् परीक्षिते टेख्य॒तव्मममाणामित्य- 
वस्षयम् ॥ ९२ ॥ 

सुबोधिनी 

साक्ष्यसम्भः व्रिषयमिदं हारीतवचनमिति,-इदं बक्ष्यमाणं-- न मेतत्. इतिः 
वचनमित्यथः ॥ ९२ ॥ 

बाठभदट्री 

ग्रहः । अथस्य धनस्य आगमः क्यादिरिव्यन्ये । आगमान्तद्रन्द्रस्य हेतुशब्देन कमेधारय 
इत्याह-- एते एवेति । उत्तराधस्य क्रियान्तराघ्याहारेणान्वयः । भरमनिरासायाऽऽह-- 

एभिरिति । सोऽप्येवं हतुरनुमानमियन्ये । विह्ेषमाह--यदा र्विति | पत्रके-- 

स्वाथे कन्। तदारूटढांस्िति--प्ारूढान् साक्चिणस्त्वित्यथः । अस्य ॒वक्ष्यमाणविरोधं 

परिहरति--साध्िसापिति ।इद-- कात्यायनीयम् । तदेवाऽऽह--न मेति | एतेन 

अन्येन केनचित् ! अत एवाऽऽह--कारितामेति | तत् पत्रमिति, तत्पत्रं प्रमाण- 

त्वेनानाभ्िस्य अथ अनन्तरं दिव्येन निणेयः काये इत्यथः । अथ दिव्येनेति पाटः, अर्भ 

दति पे तद्विषये इत्यथैः ॥ ९२ ५ 

१. ग. टेख्ये सन्देहननि ° । २. क. दशयेत् ! ३ ख. मिदं वचनम् । ४. ग. त्रमथदि० । 
५- प. एतदारम्य ` ° साक्षिसम् ° इत्यन्तं नास्ति । 

67 
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५२० याज्ञवस्क्यस्परतिः [ व्यवहाराध्याये 

1 सोधिते पत्रे करणे च दातव्ये प्राप्ति यदू करत्स्नमेव रण
 दातुमसमधस्तदा = 

कतव्यमपिन्यत जाह-- 

ठेख्यस्य प्रृष्ठेऽभिखिखदसा दर्चचवणिको धनम् | 

धनी वोपगतं दयात्स्वहस्तपरिचिद्धितम् ॥ ९५३ ॥ 
यदाऽधमणिकः सकरमृणं दातुमनमथः, तदा शाक्तयनुसोरेण दत्वा प्रवंकतस्य 

टेष्यस्य पृष्टेऽभिख्खित्--- एतावन्मया दत्तम् ' इति ; उत्तमर्णो वा उपगतं प्राप्तं धनं 

तस्येव छेख्यस्य पष दद्यादभिख्खित्-“एतावन्मया रन्धम्* इति। कथम् स्दस्तपरिषे- 

हितम् - स्वहस्तछिदिताक्षराचहितम् । यद्रोपगतंप्रवेशपत्रं स्वहस्तर्खितचिङत- 

मधमणौयोत्तमर्णो दयात् ॥ ९२ ॥ 

एवं च न्यायागमपरिनिषटितपरामाण्यस्य टेख्यस्य प्रष्ठेऽभिञख्खित् म्रविष्ठ- 

मधमर्णिक इसयादि ॥ ९३ ॥ 
यन्मृल्यात् काकान्तराद्वा दद्यात् तत्तस्यैव पलस्य परषटे लेखयत् । धनिको वाऽन्यत् 

स्वहस्तपरिचिद्धित्धणिकायोपगतं दद्यात् । अन्यथा तु दक्तमप्यदत्च स्यात् ॥ ९२ ॥ 
(तातान ता ०००५५८०५ 

सुबोधिनी 
४८ धनी चोपगतं दद्यात्" इव्यञुमंङं प्रकारान्तरेण व्याचे--यद्रोपगतं प्रवेरापत्र- 

भिति। शेषं सुगमम्॥९३॥ इति श्रीविश्वश्वरभद्रविराचेतायां सुबोधिन्यां टेख्यप्रकरणम्॥ 
बाख्भदट्री 

अवतरणसाह-एवाभिति । दातुमिति- युगपदेति शेषः । एवमग्रेऽपि । आथिक- 

माह-राक्तीति | उत्तराद्वैमाह--उन्तमेति | स्वहस्तचब्दो लाक्षणिक इस्याह---शिखि- 

तेति,-- त्तथा च क्रियाविदेषणमिदमिति भावः 1 अन्न पक्षे तल्टृष्टभागे इद्िखने रेच्छिक- 

विकरपो रञ्यः । स च न युक्तः-तस्या्टदोषदुष्टस्वात् , प्रकारान्तरेण उत्तरार्धस्य सङ्गमने 
तथोक्तेरयुक्तसवात् , रक्षणाद्यापत्तेश्च । अत॒ आह--यद्रोपगतमिति । भावक्तान्तादशे 

आद्यजिस्याह--प्रवेरापत्रमिति | परः उत्कषंः इतरव्यावतेकस्वरूपो यस्यास्तीति परि- 

स्वहस्तरिखितं तेन॒ च्हितमिति पच्विद्ेष्ण; तादशं रेख्यान्तरं स्वेति भावः । 

तदाह -- स्वहस्तटिखितेति,-- मावे क्तः । उत्तमणे इति, -- प्राप्ताल्पधन इतति 

भावः । तथा चात्र न क्षणा । काऽपिरेख्यासन्नेधिविषयन्चवेदम् । तदाह विष्णुः- 

८४ असमग्रदाने टेख्यासच्चिधाने चोत्तमणेः स्वहस्तखिखितं दद्यात् ॥ ` इति ॥ ९३ ॥ 

१. खनदुातुप्रणपर् । र्ग -दत्ता दा 1 २. फ. तद्ध° । ४.प१.फ.साकरव्ये । ५.--&.२६०। 



टस्यप्रकरणम् | ससम्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याष्या च ५२१ 

ऋणतुद्रल्न दते छ्य किः कर्मव्यमिलयत आह-- 
कः च, | शुः ज) । 

दन्त पाटयेद्टेल्यं शुदे वाऽन्यत्त॒ कारयेत् । 

क्रमेण सङ्कदेव वा छत्स्नमृणं दच्वा पृवकृतं छेख्यं पाटयेत् । यदा तु दुगे- 
देदावस्थिते छ्ल्य, नष्टं वा, तदा जुद्धथे अधमर्णतामत्य्थमन्यस्छ्ख्यं कारये- 
दुत्तमणम् अधमणेः-पूर्वक्तक्रमणेत्तमर्णो विद्युद्धिपत्रमधमणोय दयादिय्थः॥९२-]] 

मसाक्षिके करण कृस्ने दातव्य कि कर्तव्यमित्यत आह् - 

साक्षिमच्च भवेद्या तदातव्यं ससाक्षिकम् ॥ ९४ ॥ 
यत्त॒ ससाक्षिकमृणं तघ्रवसाक्षिसमक्षमेव दद्यात् ॥ ९४ | 

|| इति टेख्यप्रकरणम् ॥ 

निदोषं च द्त्वणे पाटयेषेख्यमित्यादि ॥ ९४ ॥ 
तरणं दत्वा लेख्यं पाटयेत् छध्ये छुद्ध्य्थं निरपवादत्वायेति । ग्द्वा अन्यत्तु कारयेत् 

अन्यदेव वा रेख्यं कायैम् । ऋणिकस्येच्छया विच्छल्पः । रेख्यग्यतिरेकेणापि तु ससाक्षिकं 

यत् गृहीतं तत्ससाक्षिकमव दातव्य-परिश्छोधनीयत्वात् । सवथा रेख्यवत्यर्थे लेख्यान्तरा- 
दविञ्यद्धिः, साक्षिमति च साक्षयन्तरात् । ययैवार्थो गृहीतः तथेव अरततिदेय इत्यथः ॥ ९४ ॥ 

बाङुमद्री 
नाव्यवहितमान्रविषयमिदं, किन्तु साधारणमिति सान्निध्यं ब्युत्कमेणाऽऽह-- 

क्रमेणेति | द्वितीयपादं व्याच््े- यदा विति! वा चार्थ । तेनान्येषामपि सङ्गह । मौर- 

स्तु विकल्प एव । अघाति ---स्वाधेस्यथः । अन्यत् -पूवङृतात् भिन्नम्, णिजर्थमाह-- 

उत्रमणमधमण इति । उत्तमणैनेति पाठान्तरम् -- ^“ करो: इति वा कमेत्वात् 1 तात्य- 

यौथेमाह-- पूरवाक्तति + -- प्रागुक्तरीयेलयथेः ॥ ९३ ॥ 

एवं ठेख्यस्थाने उक्त्वा साक्षिमात्रघ्रमाणककणग्रहणविपये आह--सस क्षिके 

इति] साक्षिणां सवदा साग्निध्यासंभवात् इदं यौगपद्यविषयकमित्याह--छरत्स्ने इति । 

चस्य ब्युत्करमान्वयादाह--यचचेति+--यकिलयथैः। कचित्तथेव पाटः पूर्वेति बहुवीहिः,-- 

तत्साश्षिसमश्चमित्यथः। कचिदेवमेव पाठः । एवार्थं व्युत्कमे चेत्याह - एवेति|] ८४॥ इति 

रेख्यध्रकरणम् ॥ ९४ ॥ 

१. विश्च° यन्तु दातव्यं तत्स ० । २. अ० १. ४. ५३. । 



अथ दिव्यप्रकरणम् ७ 

ट्खितसाक्षिय॒क्तिरक्षणं त्रिविधे मानुषध्रमाणमुक्तम् । अथावसरप्रप्तं दिव्यं 
प्रमाणमभिधास्यन् ““तुागन्यापः)” इत्यादिभिरायैः पञ्चभिः स्ठोकेरदिव्यमातृकां कथय - 
ति | तत्र तावष्िव्यान्युपदिरशाति- 

तुखागन्यापो विषं कोशो दिव्यानीह् विद्यय । 
तुखदीनि कोरान्तानि पञ्च दिव्यानीहि घमराच्र विद्युद्धये स्दिग्घस्याथस्य 

सन्देहनिवृत्तये दातन्यानीति ॥ ९४] 

किख्िताद्यभावे वा परितुष्य सामथ्यं सति तुलखाग्न्याप इत्यादि ९५ 

सुबोधिनी 

अथ दिव्यप्रकरणम् | त्रेधा हि नियमः सम्भवति---अपराधविशेषे, दि- 

च्यस्वरूपे, उभयनच्रापीति । तद्यथा --(महाभियोगरूपापराधेष्वेव दिव्यानि इयकः ; 

'इयन्त्येव दिव्यस्वरूपाणि" इत्यपरः; "दिग्यस्वरूपाणि इयन्त्येव, महामियोगेष्वेव' इत्यपरः 
एवं स्थिति ““ तुखाग्न्याप ` इदयत्र निर्दिष्टानि पञ्च दिव्यानि महाभियोगेष्वे- 

वेति नियम्यते ; न स्वरूपनियमो नापि विशिष्टानियसः -- यतः पितामहवचनेन 

बाङमद्च 

सङ्गतिमाह --- छिखितेति | अभ्यर्हितत्वात् प्रचत्तिक्रमस्य विवक्षितत्वाच्च अस्य 

पूवनिपातः ' अथेलस्य कृथयतीलयत्रान्वयः । प्रतिबन्धकशिष्यानजिक्ञासानिदृत्तौ सत्यामव- 

इयवक्तभ्यत्वरूपावसरसङ्गतिप्राप्तमिलयथेः। दिन्यामेति-जातावेकवचनम् । आभिघास्यन् ,- 

तुखाधारणत्यादिना। दिन्यमातुकां-दिव्योपोद्धातम् । तत्र आद्यङ्छोकमवतारयति-- तत्र 

ति, दिव्यमातृकायां कथनीयायामित्यथः। तावत् आदौ। नाम्ना वस्तु सङ्कीतेनमुदेशः ।कम- 

स्वस्य विवकषितस्वात् तुराख्ब्दस्य पूवनिपातः । त्रयाणामितरेतरदरन्द्रः । समासान्तविधर- 
नित्यत्वान्न सः । विशुद्धिपदाथैमाह-- समिदयादिचतथ्यैन्तेन । नित्यसापेक्षस्वादाह-- 

सन्देहनीति । योग्यतया आकाट्कुम्ान्तये जाह- दातेति ॥ ९४ ॥ 

१. ख. मादुषं प्र० | २. प वैत्रति०। ३. स्यावि ४, प. दाह-नैति। 
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ननु अन्यान्यपि तण्डलादौनि दिव्यानि मन्तिः--“ धट ऽभि्दकं चैव विषं काश्चस्तथव च । 
तण्डलश्चव दिव्यानि मतमस्ततमापकः उति पितामहस्मरणान् ; जनः कथमतावन्त्यवेत्यत आह- 

महाभियोगेष्वेतानि 
एतानि महाभियेगेष्वेव, नान्यत्राति नियम्यत न पुनारमान्येव दिव्यानीति | 

महत्वावधि चं वक्ष्यति। नन्वस्पाभियोगऽपि कोद्याऽस्येव-“"कोश्यमल्येऽपि दापेयत्"” 
इति स्मरणात्। सत्यम्] कार्यस्य तुलादिषु पाटा न महाभियोगेष्वेवति नियमार्थः ; कि तु 

सुबोधिनी 

विरोध इ्याह--- एतानि महाभियोगेष्वरवेयादिना । अत्र “न पुनः" इति पुनदश्ञब्दो 
विद्धिष्टनियमनिराकरणाथः 1 पूर्वोक्तानि दिव्यानि महाभियोगेष्वेवेति नियमो न 

वरत इत्याशङ्ते--नन्वल्पाभियोगेऽपीति । परिहरति-सलयमिवयादेना ¡ जयमथैः-- 
कोशस्य तुरादिभिः सहपाठे महाभियोगेष्वेवेति न नियमाथः;अपि उ यथेतानि तुरादीनि 

बारभदट्री 
एतान्येव दिव्य नीत्याङयेन अवतरणमाह- -नन्विति | घट इति “८ धरस्स्यात्त 

तुराकाष्टम्” इति कोशः । पितामहोति ,-रहस्पतिरपि “वटोऽ्भिरद्कञ्चेव विषं कोडर्च 

पञ्चमः । षष्टं च तण्डुलाः प्रोक्ताः स्तमं तसरमाषकः ॥ अष्टमं फार इत्युक्तं नवमं 
घमेजं स्खतमर् । दिव्यान्येतानि सवौणि निर्दिष्टानि स्वयम्भुवा ॥' इति । अते 
एव शङ्कायां बहु वचनसङ्गतिः । एतावन्ति पञ्च, यद्यपि तरेधा नियमस्संभवति--अपरा 

धविेषः दिव्यस्वरूपे, उभयत्रापि; तद्यथा -- 'महाभियोगरूपापराघेष्वेव दिव्यानि 

इत्याद्यः; इयन्त्येव दिग्यस्वरूपाणि इति द्वितीयः; मिलितस्तृतीयः । तथाऽप्याद्य 
एव नियमः स्वीक्रियते न द्ितीयवृततीयो । पितामहोक्तविराधादित्याह--एतानीति ४ 

तुटेयत्र निर्दिं्टानि दिन्यानि महाभियोगेष्वेवेति नियम इलयथः। न पुनरतयने- 

नाथोत् तृतीयस्यापि निरासः । पुनददाब्देन तच्निरास इति त्वयुक्तम्--उदक्षरस्वात् । 
न पुनरिति --न स्वित्यथः । अनेन शङ्का समाहिता । नियम्यत इस्यस्यानुषङ्कः । 

ननु महच्वस्य सावधिकत्वेनानियमापात्तरत आह -- महच्चेति | ̂  नासहस्रात् 

इत्यादिनेति भावः। तथा च नानियम इति बाध्यम् । स्त्यन्तरविरोधापत््या भरोक्तनियमो न 
घटत इत्या सङ्कां परिहरति -- नन्वद्पेत्यादि । पितामहम कोडामस्पेऽपीति 

एवमग्रेऽपि । सत्यमिति,-- उक्तवचनाविरोधाय विधिनियमयोविधेऽ्यौयस्त्वेन तथेव 
स्वीक्रियत । नतु तस्य नियमशरीरे प्रवेशः, तथा च तस्य तेस्सह पाटो न तदर्थः; अपि तु 

१. ख- अन्यत्रान्या० । २. क. क्ष. च ` नास्ति । ३. ख, कोञ्चहप्यते ¦ ४. त, 
° नियम ` इत्यादि ‹ धवेवेति › इत्यन्तं नास्ति । ५. शङ्कव परि० । 



५५३ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

सावष्टम्भाभियागऽपि प्राप्यथः। अन्यथा शङ्काभियोग एव स्यात्-` "अवष्टम्भामियुक्ताना 

धटादीनि विनिर्दिरत्। तण्डुटाश्ैव कश्च राङ्कासेव न संयः। इति स्मरणात् 
महाभियेगेषु शड़्ितपर सावषटम्भेघु चाविरशेषण ग्राप्ताव्रपवादमाह-- 

दीषकस्थेऽभियोच्छरि ॥ ९१५ ॥ 
एतानि तुखदीन्यभियोक्तरि रीषेकस्थेऽभियुक्तस्य भवन्ति | शौषकं शिरः 

व्यवहारस्य चतुथः पादो जयपराजयलक्षणः+--तेन च दण्डो रक्ष्यते तत्र तिष्ठतीति 

०८ महाभियोषेषु ” इति वदन् महामियोगेषु शपथग्रासिं ददयतति नारद्;ः--““ सत्य 

वाहनद्यस्त्राणि गोबीजकनकानि च । देवतापितृपादांङ्च दत्तानि सुकृतानि च ॥ इत्यत 

कपाः प्रोक्ताः मनुना स्वल्पकारणे । पातके भियोगे वा वैधिर्दिम्यः प्रकीर्तितः ॥ 

ईति । महाभियोगे महापातकाद्यीभियेगि ; स्पष्टमन्यत् ॥ ९५ ॥ 

सुबोधिनी 
सावष्टम्भाभियोगेषुं भवन्ति, तथा कोशोऽपि सावष्टम्भाभियोगेष्वपीत्येवमथे इति । 
सावष्टम्भाभियोगेऽपीति-- यैवाभियोक्ता जहमस्यापराधं जानाभे' इति शीरषकस्थो भवति 

स सावष्टम्भाभियोग इत्युच्यते ॥ ९५ ॥ 

बाल्मद्री 

यथा तुरादीनि सावष्टंभाभियोगेषु, एवमयमपीत्येवमथ इति भावः । साषष्टमेति- 

अवष्टम्भन सहितः सावष्टम्मः-- स्वोपरि दण्डाङ्गीकारश्चावष्टभः) निश्चयः स इति कस्पतरः | 

अन्यथा-मृरे कोशस्याजुपादाने स्यात् कोश इति भावः । मूरानुक्तत्वात् स्त्यन्तरमाह-- 

अवष्टमेति। सावष्ट॑मेति पाठान्तरमरपितामहोक्तिरयम्। घटादीनि चत्वरि । राङ्स्वेवेति- 

शङ्कास्वेतानि योजयेदिति पाठान्तरम्। तथा च महाभियोगो महाभिप्रायः;स च द्विविधः -शङ्गि- 

तः सावष्टभश्च। स्वोपरि दण्डमङ्गोकृत्य रापपितः सावष्टमः। एवमस्पाभियोगरौऽपि बोद्धधम् ॥ 

अत पवाऽऽह-महाभियोगेषिति । तन्रेदमाह-- शङ्कितेधिति | उभयविध- 
मह्ाभियोगेष्वविकेषेण प्रोक्तवृतीयपादे विक्रोषानाद्रेण एतेषां तुरादिचतुणौ प्राक्ठावित्य्थैः । 

अनुवृत्या आह-एतानीति ,--चस्वारीस्यथेः । अथादाह--अभियुक्तस्येति | शक्याथै- 

माह- शिर इति } भरकृते भ्यवहारपुरूषस्य तदाह-- व्यवेति । स्पष्टां पुनस्तत्स्वरूप- 

माह- जयेति । प्रङ्ते ठु प्रराजय एव विवक्षितः । अत॒ एव तत्सम्बन्धालक्ष्याथंमाह-- 

तेन चेति । तिष्ठातिरतराहानौ ^“ समये तिषठ सुमीव ” इतिवत् । अङ्गीकूतद्ण्डनं न 

१,.--१. २४८, २५०. } २. त. * भवन्ति ` इत्यादि “भियोगेऽपीतिः इत्यन्तं नास्ति। 

३. त. ‹ यताभियोक्ता ` इति नास्ति । 
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स¶पंकस्थः-- तत्परयक्तदण्डमागित्य्थः | ९५] 
० ततोऽ खघयेत्मदः प्रतिन्ञाताभमाधनम् 2 उति भावप्रततिज्ञावादिन रव क्रियेति 

व्यवस्था दरिता ; तदपवादाथमाद-- 

रुच्या वाऽन्यतरः कुयादितरो वतेयेच्छिरः । 
रुच्या अभियोक्त्रमियुक्तयोः परस्परसंप्रतिपच्याऽन्यतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा 

दिव्यं कुयादैतरोऽभियुक्तः अभियोक्ता वा शिरःशार्ररमथदण्डं वा वतयेदद्गीकु्ात्।अय- 

मभिसन्धिः --न मानुषप्रमाणवदिन्यं प्रमाणं भवेकगोचरम् , अपि तु भावाभाव- 

किमभियोक्ताऽवश्यं॒हिरो वतनीयम् ? एष तावाच्चयमः-- 

रुच्या वान्यतरः कुयोदित्यादि ॥ ९६ ॥ 
इच्छे वाभियोन्ोरन्यतरो दिव्यं कुयीत् ; अन्यतरः रिरो वर्तेयेव। यच्यभियुक्तोऽर्थो- 

ऽन्यथा स्यात् ततो ममेदं धनं सर्वस्व वा यद्वेद्। मंगादिरो (?)गच्छेदिष्येवमवष्टमेन दिव्य 

क्रियाप्रयोक्ता दिरोवर्तील्युच्यते । राजद्रोहमहापातकशङ्कायां त्वक्ञीषेकमपि स्यादेव ; स्पष्ट- 
मन्यत् ॥ ९६ ॥ 

बाङ्भद्ी 
जहाती्य्थः । अत एवाऽऽह--तदिति+--पराज्यत्यथः । इलयथं इति,--तस्मिन् सती- 

व्यादिः । अभिद्वापद्।तरि शीषकस्थे पराजयहेतुकदण्डभाजे सव्येवतानि भवन्ति ।"यद्यनेने- 

दं न कृतं स्यात्, तदा मयाऽऽयं दण्डो देयः" इति वादी शीष॑कस्थः ; तादे तस्मिन् 
सतीत्यथः ! तथा च सावष्टम्भेष्वेव तष्वेतेनााङ्कितेभ्विति विरोषोच्छया तदपवादृत्व- 

मित्यर्थः ॥ ९५ ॥ 
° यद्यप्यव्यवहितसङ्गतिस्तत्र विकस्पमाह › इत्येवं संभवति ; तथाऽपि चिदषग्रति 

पादनाय ब्यवहितसङ्गतिमाह--तत इति । वस्तुतस्तद्पवादस्वाभावादाह-दाथोमिति, - 

तदथैमुक्तपिश्चया विकल्पमाहेत्य्थः। राचिरत्र न प्रसिदेत्याह- अभीति । अन्यतर इस्यत्रा- 

स्पाचूतरमितिवत् स्वाथे तरप् । उक्तादन्य इव्यथः तदाह--अभियोक्ता वा दिव्यं 

कुर्यादिति । मों विकल्पमाह-- वा दिव्यमिति | भत ॒एवाऽऽ--इतरोऽमीति । 
दण्डविकल्पमाह --दण्डं वेति | एतेन तरपो यथाश्चतस्वेन तस्याभियोक्ता अभियुक्तो 

वेति भ्याख्यानमगरे चेकमेवेति क्वचिदुपरभ्यमानमयुक्तं वेदितव्यम्।ननु दिव्यतच्वे “श्लीषे- 
कस्थे ` इत्यनेन अभियोक्तुः शिरोवर्तित्वाभिधानादभियुच्छस्य दिव्य मिव्युक्तम् । रुच्येत्यनेन 
तु अभियुक्ते शिरोवर्तिनि तदिच्छया अभियोक्तुरपि दिन्यसुच्यत इत्युक्तमिति तथेव 
कतो नोक्तमत आह--अयममीति +--अभिग्राय इत्यथैः । मविकेति ,--भावमात्र 
ताम नो = ण [2 1 श, 1 

१. व्युवु० ७.२. ख. कियाव्य ° । 
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विरोषेण गोचरयति। अतश्च मिथ्योत्तरे प्रत्यवस्कन्दने प्राड्न्याये वाऽर्भ॑प्रत्यर्थनोरन्थ- 
तरेच्छया दिव्यं मवतीति | ९५~ || 

अन्पाभियोगे महाभियेगि शङ्ासावष्टम्भयोरप्याविङषेण कोशो भवतीच्युक्तम् ; तुखादीनि 

विषान्तानि तुं महाभियोगेष्वेव सावष्टम्भेप्ववति च नियमाद्दितः; ततावष्टम्भा 
भियगेप्वेवत्यस्यापवादमाह-- 

© © ० = भ 

विनाऽपि इीषकात्कुयोन्चुपदोहेऽथ पातके ॥ ९६ ॥ 
राजद्रोहामिराङ्कायां ब्रह्महत्यादेपातकाभिराङ्कायां च रशिरःस्थायिना विनाऽपि. 

सुबोधिनी 

अल्पाभियोगे महाभियोगे शाङ्कासावष्टम्भयोरिति | अद्पाभियोगे *“ कोखमल्ये 
ऽपि दापयेत? इत्यनेन ; महामियोगे “'महाभियोगेप्वेतानिः' इल्यनेन : शङ्कायां ““दृण्डश्चैव तु 

कोदाश्च शङ्कास्वेव न संशयः।"” इत्यनेन ; सावष्टभे '^तुखारन्यापो विषं कोशः इति तुरादीनां 
सहपेन ; “'ीष॑कस्थेऽभियो क्तरि” इनेन चोक्तमिति द्ष्टन्यम् । तुखादीनि विषान्तानि 

वित्यादि+-अच्रापि महाभियोगेष्वेव (महाभियोगेष्वरेतानि" इत्यनेनैव ““सावष्म्भेष्वेव 

““शीपषंकस्थेऽभियोक्तरि” इत्यनेन च नियमो दृर्षित इति बोद्धव्यम्। महाचोयाभिराङ्कायां- 

चेति । अचर शिरःस्थाथेना चिनापि तण्डुखादीनि (१) कयौदिति पूर्वेण सम्बन्धः | 

बाङ्भद्री 
स्यथः | इतिः तत्समा्तौ । अयं भावः--अयञ्च विकल्पोऽभियोकिन्रिच्छयोमव ; तदनि 

च्छायां स्वभियोज्यस्थैव दिन्ये नत्वभियोक्तारं दिव्येषु नियोजयेत्--““अभियुक्तस्य दातव्य- 
न्दिव्यं दिव्यविदश्ारदः । ”› इति दिव्ये तत्क्तव्यतोक्तेः ॥ ९५ ॥ 

उत्तराद्धेमवतारायतुसुक्तसववचनीखद्धथथमनुवदति--अस्पाभीति। यथाक्रम“ को श- 

मव्येऽपि'"इत्यनेन,"'महाभियोगेष्वेतानि ' "इत्यनेन, “'राङ्कास्वेव न संशयः ?इयनेनःतुखागन्या- 

पः*'इत्यत्र तुखादि सहपाठेन च चतुषु स इस्युक्तमिव्य्थः। तन्राऽऽद्यो ““महाभियोगेष्वेतानि?' 
इस्यनेन ^“ श्ीषैकस्थ ” इत्यनेन द्वितीयो दाक्ञेत इति बोध्यम् | ् थासङ्कयामावाय ग्यास- 
समासाभ्यासुक्तेः।एतस्सृचक एव अपिः| नियम इति जातावेकवचनम् । चो ग्युरकमे-दक्षि- 

तश्चेत्यथेः । शङ्कास््रवेव्येवकारस्तु तण्डुलान्वयाशयकः इत्यपि बोध्यम् । तत्र-तयोमेध्ये 1 
अथाब्दः सञुचये। पातकपदं महापातकपरमिव्याह -त्रह्येति] सीषंकादित्यस्य व्याखस्या-- 

शिरः स्थाधिनेति ; तथा च राजद्रोहमहापातकयोः शङ्कायामपि तुखादीनि कायोणीति 

१. ज. न्तु* नास्ति । २. विश्व० राजद्रो०। ३. त. पाश्रस्थो ० ४म्तुङाम्यापः* इत्यत्रेव्यथैः। 
प. 'यथासङ्खया” इत्यारभ्य '्द्रितश्रेल्थेः, इत्यन्तं नास्ति । 
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तुख्दीनि कुर्यात् , महाचायामियाङ्कायां च ; यथाऽऽह--. राजभिः शङ्कितानां च 

निर्दिष्टानां च दस्युभिः } आत्मद्ुद्धिपराणां व दिव्यं देयं शिरो विना ॥ इति । 
तडुत्याः पुनरद्पचोयशङ्कायामेव-- चर्ये तु तण्डु देया नान्यत्राति विमश्चयः।'' 
उति परितामहवचनान् । तप्तमापस्तु महाचे्यामिशङ्कायाम् --'` चौयक- 

सुबोधिनी 

राजभिः शङ्कितानां च नि्हष्टानां च दस्युभिरिति-अच्र “निर्दिष्टानां च दस्युभिः इत्युक्सया 
दाब्दतश्चायायिश्चङ्का यद्यपि न प्रतीयते, तथाऽपि “राजभिः शङ्कितानाम् "° इत्युपक्रमवलात 
दुस्यूनामविरवसनीयस्वेन तच्निदिष्टष्वाङ्कव जायत इति | चौर्यरा ङ्काभेयुक्तानामितिं 

यद्यप्या्रेनेषेणोक्तं, तथाअधे तप्तम।पस्य तीक्ष्णत्वन महादिव्यत्वान्नाभेत्तिकिलप्मापानुसार- 
ण निमित्तस्य चायशङ्काया महन्वं युक्तमिति मावः।एतच् प्रायधित्ताध्याये निपुणतरमुपपाद्- 

वाटंभद्री 
तदपवादस्वमिति मावः । अथससुच्चयमेवाऽऽह-- मंहाति | तन्मध्ये तत्र चेव्यथैः । 
पितामहनारदावाह--यथाऽऽहेति | साजान्यादेकवचनम् । राजभिरिति,--अत्रराजभिः' 

इति शङ्कासुपक्रम्य ““आस्मञ्युद्धिपराणां च दिभ्यम्”” इत्यनेन निरवष्टभाभियोगे च दिग्यदा- 
नस्यरोपसहारात्तन्मध्यपातिनिदिष्टानामित्यस्यापि शाङ्काविषयत्वं बोध्यम् दिव्ये काखिका- 

पुरणे-- ““परदाराभिन्चपे च चोर्यागस्यगमेषु च । महापातकश्चस्ते च स्यादिव्ये 
नृपसाहसे ॥ विग्रतीतो विवादे च अवणीस्थापने छते । तत्रैव दाप- 

येहिव्यं शिरभ्पूव महीपतिः ॥ परदाराभिमर्े च बहवो यच्र वादिनाः | 

शिरोहीनं भवेदहिव्यमात्मनरड्द्धिकारणात् ॥ "° इति । अगस्याः परदारभिन्नाः साधारण- 

वेदयायाः; रस्त अभिदास्ते, साहसं ; बरू्दन्यायः; विप्रतीत्तौ ̀  परदाराभिश्चापा- 
दिविषयायां ; चिवादे ऋणादानादि विषये ; अवणौ निन्दा, परेति विदेषणमाचवः 
क्षितम्--अभिकापस्य अनुवादत्वात् : एवं बहव इत्याद्यपि परदाराभिमर्े चेति चोयादीना- 

मप्युपलक्षणम् । तेन चाद्यभावेऽपिः दिव्यं भवति । अत एव शुद्धिकारणादिति हतृक्तिः। 

विनाऽषीति-माख्सामान्यगक्तश्च सङ्गच्छते! विप्णुरपि ° राजद्रोह साहसषु विनाऽपि शीष 

कार्यिणः! ?` इति । नारदोऽपि “ आश्िरांसि च दिश्यरानि राजछ्रत्यषु दापयेत् । अभियोक्त- 
यियुक्छानामन्येषान्तु यथाक्रमम् ॥?इति। शङ्कास्वेवेदे वकार सफल्यन् विरोधपरिहारायं विक- 

षमाह-- तण्डुलाः पुनरिति,--उष्डुलाप्वलर्थः चौर्ये विति.--यचयप्यन्न चों इत्येव 

क्तम् तथाऽपि तण्डुररूपाख्पदिभ्यायुराधेन निमित्तस्याल्पत्वकल्पनामेतिःभावः। प्राग्बदाह-- 

तप्तति! चौरयोति,--पितामहोक्तेः । यद्यप्यत्र चोयशङ्कविदेषणोक्तम् › तथाऽपि तक्तमा- 

१ क. राजाभिक्धं ० २. ख.ग. यामेव । ३.प. फ. महाभीति। ४. मरे च । ५. फ. विप्रतिपत्तौ 
८?) &.प. वेऽपि सवौभिनगो दिव्यं भ ० फ. मवौभिनये दि०। ७. ए. कायौणि । 
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ङ्ाभियुक्तानां तप्तमाषो विर्धायते।'" इति स्मरणात् } अन्ये पुनः शपथा अस्पाथवि- 
षयाः--““सत्यवाहनशस््राणि गोबीजकनकाने च } देवतापितृपादांश्च दत्ताने सुक्र- 

तानि च ॥ स्पररच्छिरां पुत्राणां दाराणां सुहृदां तथा । अभियोगेषु संदयषु 
कोङापानमथापि वा ॥ इत्येत शपथाः प्रोक्ता मनुना स्वव्पकारणे 1” इति नारदा- 

दिस्मरणात् । यदपि मानुषप्रमाणानिर्णेयस्य निणायकं यत्तदिव्यापति लोकप्राे- 
द्धया रपथानामपि दिन्यत्वं, तथाऽपि काखन्तरनिणयनिमित्तत्नेन समनन्तरनिणय- 
निमित्तम्यो धटादिम्यो दिव्येभ्यो मदेन व्यपदेरो ब्राह्मणपरित्राजकवत् | 

सुबोधिनी 
पिष्यते ।अभियगिषु सद्येष्विति-सद्यषु सहनयोग्येषु स्वल्पेष्विति यावत् । ब्राह्मणपरि्राज- 
कवदिति,-जयमथः--'्राह्मणानामन्त्रय इत्युक्तं परिनाजकेऽपि ब्राह्मणत्वस्याविशिष्टत्वान् त- 

बार्बद्ो 
षस्य तीक्ष्णत्वेन महादिग्यत्वान्नेमित्तिकतक्षमाषानुसारणे निमित्तस्य चोर्यशङ्काया महं 

युक्तमिति भावः । इदञ्च तृतीये व्यक्तीभविष्यति. अन्ये उक्तेभ्यः । पुनः त। वाहनमश्वादि ; 

बाज -घान्यम्;देवतापितृपादान्-तयो : चरणान् दत्तानि भूम्यादीनि सुक्ृतानि-सदाचरणानि 

स्एशेादेयस्य सवेत्रान्वयः । सद्येषु सहनयोग्धेषु स्वस्पेोभ्वत्ति यावत् । कोरापाने-कोश्चस्य 

जरूविरेषस्य भक्षणम् । नचु तुलादीनां दिव्यच्वमुक्तं मूरादौ; सव्यादीनान्तु इापथस्वसुक्तं ना 
रदेन ' तदयुक्तं तेषामपि दिव्यलक्षणाक्रान्तव्वादिति शङ्कते--यद्यपीति । दिन्यलक्ष्णमाह 

-मानुषति } यस्यै अर्थस्य । छोकेलयनेन चा्ोक्तस्वव्य वच्छेद्; । उक्तरु्षण द्वैविथम्-- 

तत्कारुनिणौयकं कारान्तरनिर्णाय कच्च ; यथा तत्राऽञ्द्रं तुरादि, हितीयं सत्यादि | तत्राऽऽ- 
दयस्यानामान्तरत्वेऽपि द्वितीयस्य रूपमेव सवैत्रोचितं : न तु कचित् कतं वेरक्षण्यं कचित् 

किञ्चित् कृतं साम्यमिति वैनामान्तरं शपथ इति । एव सति भेदेनोक्तिविशष्धमौ निःभितति 
केल्याशयेन समाधत्त तथाऽपीति ¦ निणेयनीद्यादि षष्ठी तस्पुरुषः। गोबरीवदंन्यायस्या- 

सत्त्वादाह- ब्राह्मणेति ,--्राह्यणानामन्त्रयस्वे इत्युक्ते तस्वस्य तच्राविदिष्टस्वात्तदामन्त्रणेऽपिं 
पुनः' 'परिवाजकमामन्त्रयस्व इति कथनं तत्प्राधान्यप्रतिपादनाथं यथा, तथा तुखादीनां स- 

ल्यादीनाञ्च दिव्यत्वे ठुस्येऽपि ततस्तेषां भेदेन कथनं कालान्तरनिणयनिमित्तस्वयोतनाथ- 
मित्यथः । यथा तस्य तत्फलान्तरानुरोघेन एवमन्रापीति यावत् । यद्वा व्राह्मणानामन्त्रन 
परिनाजकं च" इत्यक्ते प्रोक्तरी्या सिद्धे पुनस्तदुक्तया यथा तस्य तदन्यपर्वं, तथा 
ऽत्रापीत्यथः ¦ ननु यदि कारन्तरनिणैयनिमित्तानि रापथाः, तर्हिं कोशस्य सद्यो नि- 

णैयनिमित्तषु पाठोऽनुपपन्नः ; तस्य॒ तदन्तरीतत्वादतः _्रागुक्तमनसूलयेवाऽऽह _ -- 
५ भान 

1 0१० ००० 

१. ख. स्वेषु च. सव्ये को । २. प. फ. देवतापितृषादा नीति नस्ति । ३ प. उक्तेति ना, 

४. फ. यथेति नास्ति । ५. किन्विदिति नास्ति ¦ &. माणिनि०} फ ॒मौनि०। ७. प. तुस्यतेऽपि । 

< षप तुटादिषु। 



दिग्यग्रकरणम् | समव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याल्या च ५५२९ 

कारस्य तु शपथत्ऽपि घटादिप॒ पाठो महाभियोगविपयव्वेनावष्टम्भभियोगविषयत्वेन च 

धशादसाम्यत् › न तु समनन्तरनिणयर्निमत्तत्ेन। तण्डुटानां त॑प्तमापस्य च समनन्तर- 
निणयनिमिचवेऽप्यत्पयिपयतेन श ङ्काविषयतरन च घटादिवेटक्षण्ात्तिष्वपाट इति स- 

न्ताष्टन्यम्। एतानि च दिव्यानि इपथाश्च यथासंभवप्रणादिषु विव दिषु प्रयोक्तव्यानि) यत्त॒ 

पितामहवचनम्--“' स्थावरपं विवदेषु दिव्यानि परिजयत् ।'* इति, तदपि छिखित- 

सुबोधिनी 

निमन्त्रजऽ्पि प्राप्न, पुनः * पारेवाजकमामन्त्रथ ` इति पथगभिधानं यथा परिचाजक- 

प्राघान्य्॑ततिपादनार्थ, तथः तुखादानां शपर्थानां 'सद्धेऽप दिव्यत्वे तुखादिभ्यः 

शपथानां परथगभिधानं कालखान्तरानणैयनिमित्तत्वद्यातनाथौभति । एतदुक्तं भवति-- 
यथा परिनाजकस्य प्रथगमिधानं म्रयोजनान्तराचुसारणः, तथा शपथानामपि प्रथो- 

जनान्तराचुसारेण प्रथगभिधानामति। तच्च प्रयोजनान्तरं पूवेमेवोक्तम् । अधवा बाह्य. 

णपरिबाजकवादेलयस्यान्योऽथेः -- ‹ ब्राह्यणमामन्त्रय परिव्राजक चामन्त्रयः इत्युक्ते ब्राह्मणा- 

मन््रणनियोगेनैव परखिाजकेऽप्यामन्त्रणनियोगसिद्धेः पुनः परित्राजकामन्त्रणनियोगात् 
यथा परिनाजकातिरिक्तविषयो बाह्यणज्ञब्द्ः, तथा तखादीनां शपथपनां च दिव्यस्वे सिद्धेऽ 

पि दिन्यङ्षपथशब्दयोः प्रयोगात् दिम्यश्ञब्द्ः शापथव्य तति(रेक्ततुरादृाविषय इति । ननु यदि 

कारान्तरनिणयनिभित्तानि रापथाः, तहिं सद्यो निणयनिभित्तेषु तुरादिषु कोशस्य सहपागेऽ 

नुपपन्न इत्याशङ्कय पूर्वोक्तमेव प्रयोजनं स्मारयति- कोस्य त॒ दापथत्वेऽपीति । यदुक्तम् 

° ऋणादिषु सर्वेषु विवादेष॒ यथासम्भवं दिव्यानि प्रयोज्यानि" इति तदृदुपपन्नम् स्थावरेषु 
क (७ पितामहवचनवेराधापदत्याशङ्कय परिहरति-यत्त पितामहवचनं स्थावरेष्ियादिना । 

नार्मद 
करास्याविति। न चेति साम्य हेतुः| निमित्तव्ेनेति,--घटादिसाम्यादित्ययुषज्यते । नयु 
परवमपि तण्डरूतप्तमाषयोः सद्यानिणयानिमित्तस्वेन मूर तुलादिप पाठः स्मत्यन्त- 
रबदुचितोऽत आह -- तण्डुटोति । अस्पेति --अल्पाभियोगेलयथेः । नन्वेकरूप्यमेव- 

सैन्रोचितं, न त क्वचित् किञ्चित् कृतं वैलक्षण्यं काचित् किचित् कृतं साम्यमिति 
भ्य 

^ ऋ 

वरूप्यमत आह--सन्तोष्टव्यमिति । सिद्धस्य गतिश्िन्तनीयेति भावः। कोदास्याल्पशाङ्को- 

भयविषयत्वेऽपि तन्मात्राविषयकत्वादयक्तस्तेषु पाट इति तात्पर्यम् । विरेषं वक्तं प्रतिजानी- 
ते--एतानि चेति | चा बक्यारङ्कारे । ऋणादिष्वित्ति--क्रणाद्ानादिरूपाष्टादद्ाविवा- 

देष्विलय्थः । नन्विदमयुक्तं पितामहविरोधादिस्याशङ्खय प्रागुक्तरीत्यैव परिहरति-यक्तिया- 

दि । स्थावरोधिति, -- विषयसप्तमी । सामन्तथिं अग्रे स्फुटीभविष्यति । 

१. क.ग. ज. माषकस्य २. ग. ज. यच्च। ३. त. न्यापा ४. त.द्. था (दीटनां\ ५. त. त्ाभि- 
मायके(?तरि। ६. फ, क्वचित् कृतवेटकषण्यं क्वचित्। प. इद नास्ति । ७. प. ङ्क ८. फ. नेशप 

8 
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सामन्तादिसद्धवि दिव्यानि परिवजयेदिति व्याख्ययम् | नु विवादान्तरष्यपि भरमा- 

णान्तरसंवे दिव्यानामनवकाञ्च एव | सत्यम् । ऋर्णादिपु विवदिषु उक्तटक्षण- 

साक्युपन्यास अधथना कतऽपि, प्रव्यथौ यदि दण्डम्युपगमावष्टम्भन दिव्यमवदरम्बत, 

तदा दिव्यमपि भवति | साक्षिणामारायदोपसंभवादिव्यस्य च निर्दोपवेन व्स्तु- 

तच्छविषयत्वात्तद्टक्षणताच्च धर्मस्य ; यथाऽऽह नारदः तत्र सत्ये श्थितो धर्मो 

भ्यवहारस्तु साक्षिणि । दैवसाध्ये पौरु्यीं न र्ख्यं वा प्रयोजयत् ॥” इति । 

स्थावरेषु विवदेषु तु प्रत्यथिना दण्डावष्टम्भेन दिव्यावटम्नन कृतेऽपि सामन्तादिदष्ट- 

प्रमाणसद्भावे न दिव्यं ग्राह्यमिति विकल्पनिराकरणाथम् । “` स्थावरेषु विवदेषठु '' 

सुबोधिनी 
एवं सति स्थावरेषु विवादेष्विदयत्र पितामह वचने स्थावरप्दमनथैकम् ; विवादान्तरेष्वपि 

मानुषध्रमाणसम्भवे व्यँभिचारादित्याक्षिपति -ननु विवादन्तरेष्वपीति । अधांङ्गाकारेण 

परिहरति-सत्यमिलयादिना } स्थावरपदस्य साथैकल्वमाद--स्थावरेषु विवादेषु प्रत्यथि- 

नेति | अयसभिप्रायः-- स्थावरेषु मानुषदिव्यश्रमाणयोनै विकल्प इति विकल्पनिराकरणाथ 

स्थावरदाघ्द् इति ॥ ९६ ॥ 
बाठभदट्री 

व्याख्ययमिति। स्थावरविवादेनालयन्तिकदिव्यनिषेधाथेमिदम्,- - दष््रमाणाभावेऽनिणेयग्रस- 

गात् ; किन्स्वर्थिनो इषटप्रमाणसकवे प्रत्यार्थेनि दण्डावष्टंमन दिभ्यमवख्वेस्यपि द््टेनाद्शटेन 

वा निणय इति प्रागच्छरीत्या ग्राप्तविकव्पनिरासेन दिव्यनिषेधाथम् ,विवादान्तरेतु विकस्प 

एवेति भावः इदमेव ध्वनयन् स्थावरपदानेथक्यसुक्तयुक्तेस्तुस्यत्वात् प्राप्त परिहतं शङ्कते 

--नन्विति। विवेति __ स्थावरविषयान्येष्वपीस्यधेः। प्रमेति-- दिव्यान्यमाुषम्रमाणेत्यथः । 

ऋणादोभििति,--विषयसप्तमा । दण्डेति--दण्डाज्गीकारनिश्वयेनेत्यथेः । अपिना 

तस्यापिससुच्चयः । नयु संभवतीति न्यायविरोधोऽत आह--साक्षिणामेति । आशयः 

अन्तःकरणम् । देत्वन्तरमाद-- दिव्यस्य चेति चोऽन्ते योज्यः । हेत्वन्तरमाह -- 

तदिति ,--धमस्य वस्तुतस्वविषयकत्वाच्चेत्यथ : | अच्र हेतो मानमाह-यथाऽऽहति | तत्र 

द्ये । सव्ये तदये सःक्षिणे। ल्थवहारस्तु तन्मानन्ठु । साध्य तदेकसाध्य। पेर्पियीं क्रियां 

साश्चिरूपाम् । ने्युभयान्वयि । अयच्च दोपसंभावनामात्रेण साक्ष्यादिनिषेधो न वास्तव इति 

बोध्यम्! एवमन्यत्रोक्तं स्थावरेषु'कथयन् स्थावरपदसाथक्यं तत्राऽऽह--स्थावरोधिति।द्टेति- 

तदरुप्ेत्य्ः । नेव्युत्तरान्वयि 1 विकस्पेति ,-स्थावरेषु माुषदिव्यप्रमाणयोर्नं विकल्प इतिं 

१. क. सद्भावे । २. ग. दिविवादेषु । ६. क. आलम्भते । ४. ख. `तु › इति नास्ति । 

५ थ. द्. दिन्याभावादि । ६. प. प्रमाणत । ७. फ. थः । <" पः पोरूपेऽषि । 



दित्यप्रकरणम् ) मसनत्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च १५४ ? 

इन्यादपितामहवचनं नास्यन्तिकदिर््यानराकरणाथम्--टिग्वितसामन्ताद्यमव स्था- 

वरविवादष्वानेणयप्रसङ्कातन् | ६ | 
किच - 

~ शे 0 ॥ 

सचेट स्नातमाहूय सू्यादयउपाषितसम् । 
कारयेत्सवेदिन्यानि चपबाद्यणसन्निधो ॥ ९७ ॥ 

पर्वेयुरपोषितसुदिते मूर्थे सचेटं स्नातं दिव्यप्राहिणमाहय व्रपस्य सभ्यानां 

च ब्रह्मणानां संनिधौ सर्वाणि दिव्यानि कारयस्राहवाकः । ““बरिरात्रोपोपिताय 
स्युरेकरात्रोपिताय वा | निलयं दिव्यानि देयानि शुचय चाद्वाससे ॥'” इन्यु- 

[न 

महापातकावाशङ्का म्चेत्- - नासहुस्पर फाटमित्यदि | ९९ । 

परशब्दोऽथवचनः; यथा ब्राह्मणपरमस्य दरव्यं ब्राह्यणाथमिः्यथंः । सहस्रमचौद्ः 
न फलादीनि स्युः । सहस्रादवौगषामप्रव्रत्तिः । वरपार्भष्वस्पाभियोगेष्वपि वहेयुः, - 

कू्युरित्य्थैः । दचयः सदेति ये हि नित्यं छचयोऽपि दैवादादङ्किताः त एवं कुः, न तु 
समाविता खुचित्वा (~) अपीत्यर्थः; । एवं चासति--““ सहस्रा्थं तुखाद्रीनि कोज्मस्पऽपि 

कारयत् । पंचाञ्चदापयेच्छुद्धमश्चुद्धो दण्डभारमवेन् ४ स्पष्टाथः शकः ॥ ९९ ॥ 
^ [> [> ~ = ८ त ५, ६ 
किं सद्य एव दिञ्यक्रिया ~ नत्याह | क्के तहि-- सचठस्नातमाहूयत्या- 

१ ४४ 

द् ॥ ९७ ॥ 
नृपाद्विसनिधिवचनं कायगोरवग्रतिपच्यधेम् ५ ९७ ॥ 

वारुभद्री 
विकर्पातराकरणाथः स्थावरशब्द इति भावः । आत्यन्तिकेति, - स्वथेत्यथः | निषध- 

हेतुमाह -ङिखितेति ॥ ९६ | 
किञच्ति.-- दिव्यस्यं काखाद्यच्यत इत्यथः । सयैटस्नानमिति बहुत्रीहिः स 

चरं स्नातमिंति पाठान्तरम् । भूतप्रस्ययादिसूचितमाह -- पू्वदयुरिति । अधविबनिरासा 
याऽऽह- उदित इति | सूयौदर्य इति बह्ु्ीहिरिति मावः । बाह्यणपदा्थमेवाऽऽह -- 

सम्यानाञ्चति | चछषस्योक्तन्वनाथादाह -प्राीति | अत्रोपोषित इति सामान्येनोक्तावपि 

पितामहोक्तं विरषमाह- -त्रिरात्रोपोर्षाति | श्युचये कतस्नानाय, आद्रवासस सचलस्ना- 

नाय । त्रिरात्रोपोषिताय अथव एकरात्रोषिताय नित्यम् अवस्य दिव्यानि देयानि 
स्युरिव्यथैः । नित्यमित्यनेनादाने प्रत्यवायस्सूचितः ! यव द्य इति पाटान्तरम् । एकराच्रोपो- 

१. क. क्ल.णानांच।र.क ये (2) स्युः ३ प. दिव्यकाका० ४. फ. पू्योदयः इति 

नास्ति । ५. प. अर्दरेत्यारभ्य स्नानायल्यस्यन्त नास्ति । ६. फ. पाचितः इति नास्ति । 
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(क) स्थ पवासविकस्पः पितामहेनोक्ता बल्वदबट्वन्महाका्यास्पकायविप्रयत्वेन व्यव्थितो 

द्रष्टव्यः । उपवासनियमश्च कारायेतुः प्राडिवाकस्यापि--““दिव्येषु स्वेकायाणे 
प्राडिवाकः समाचरेत् । अष्वरेषु यथाऽध्वयुः सोपवासो दृपाज्ञया ॥‡ इति पिताम- 

(क क + 

हव चनात् । अत्र च यदपि *“सू्दय” इल्यषेरोषेणोक्त, तथाऽपि शिष्टसमाचाराद्भा- 

दुरे दिव्यानि देयानि । तत्रापि--““पूवाङ्घेऽभ्निपरीक्षा स्याघ्र्बाहं च धटो भवेत्| 
मध्यह्वे तु जठ देथ धमेतत्वरम्भीष्सता ॥ दिवसस्य त॒ प्रवह कोरासिद्धिर्विधीयते । 
रात्रौ त॒ पल्विमे यामि विषं देयं सुशीतं ॥'» इति पितामहोक्तं विषो द्रष्टम्यः ॥ 
अनुक्तवेन्भाविशेषाणां तण्डुकतप्तमापप्रभृतीनां पूर्वाह्न एव प्रदानम् र्हि सरवै 
दिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितम् ॥ ” इति सामान्येन नारदस्मरणात् । अहनि त्रिधा 
विभक्ते पूर्वो मागः पुवाहञः; मध्यो मध्याह्वः; उत्तरोऽपराहः। तथाऽपरोऽपि काठाधेशे- 
षो विधिप्रतिषेधमुखेन दरतः | विधिमुखस्तावत्--* अग्नेः शििरहेमन्तौ वषौ- 
श्चैव प्रकीतिताः । रारद्रीष्मेतु सिरं हेमन्ते थिदिरे वेषम् ॥ चैत्रो मागरशिरश्रैव 

नाठभद 
षिताय च्रिरान्रोपोण्तिाय वेत्ति । मयूखादिधतपारस्त सुनि विरूढस्वादुपेक्ष्यः मजुबरुच- 

दिति (7न युक्तं का्तारतम्येऽपि तथापत्तेरत _आह-महाति । विरेषमाह--उपेति } च- 
नाद्रेवासस्स्वादिससुच्चयः; तदाह नारदः “ प्राडिवाकस्ततो चिपरो वेदवेदाङ्गपारगः । श्रत. 
बरत्तापसम्पञ्नर्गान्तीचत्तो विमस्सरः ॥ सत्यसन्धो भूरिपश्चः सर्व॑भ्रागदिते रतः । उपोषित- 
श्रावासाः कृतदन्ताचुधावनः ॥ सवौसां देवतानाच्च पूजां कृत्वा यथाविधि । इति । 
रिष्टति+--वस्ततस्तु सूय॑स्य तद्धारस्य (?)उद्यो यत्रेति । सूये तदवरे उद्ये अथीद्रर्ेरिति 

वाथे इति स्मतेमवदमित्ति बोध्यम् । तत्रापि-भानुवारेऽपे ; विशेष इत्यत्रान्वयः । दिव- 
सस्यत्यस्य सवत्र सम्बन्धः । स्पष्टा विषान्यदेन्यमाते दिवसस्य प्राधान्यसूचना्थमिदं 
विशेषणम् । तु शीतर इति पाठान्तरम । सुशीतखाभेति पाटस्त्वयुक्तः । विशेषमाह - 
उक्तेति+-एतेन न्यूनता निरस्ता । कास्यं अनुक्तस्वाद्ाह-- तण्डुटेति | प्रभृतिशब्देन 
फालादि्रहणम् । पुवोहवे इति; -““ अदेरीत्रोषिते खाते स्वा्रैवासस्ि मानवे इत्यस्य 
पूवम् । पवाह्णदीनामनेकत्वादाह--जहनीति । पितामहोक्तभेव विदेषान्तरमाह-- 
तथेति, -मसल्यथैः । से तदुभयदवाराऽऽ-- परिधी ति । तगर्यदिः बहुनीहिः ¦ 
एवमग्रेऽपि । शिसिरहेमन्ताविव्याषेम् । ^“ ऋुनक्षत्राणां समाक्षराणामानुदूर्व्येण ?' 

१... .वासरे । २. ज. अभीष्छुन[। ३. क. क्च. तलम्। ४.-ख. घ. कठ, ५. दन 
मीम (2) ६३. ख. ग. रप्रैव । ५. प. फ. काटस्योक्तस्वादाई-- वेठेति। ८. प. फ. ब्रोपोषि०। 
९.प. फ. से (2 । १०. प. फ. पूरवा्धमिति नास्ति । ११. फ. समासा०। 
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वेशावश्च तथैव च | एते साधारणा मासा दिव्यानामनिरोधिनः ॥ कोरास्त॒ सर्भ- 
दा देयस्तु स्यान्सा्वकाछेकी ।”' इति | कोराम्रहणं सर्वंरापथानामुपरश्चणम् । 
तण्डुलानां पुनविरेषानमिधानात्सावकाछ्िकलम् | प्रतिषेधमुखोऽपि '--“* न शीते 
तोयसिद्धिः स्यानोष्णकाटेऽग्निरोधनम् ¡ न प्रावृषि विषं दयात्प्रवात न तलां तथा॥ 
नापरा न सन्ध्या्यांन मध्याहं कदाचन।'” इति। “*न रीते तोयशुद्धिः स्यात्?” इत्यत्र 
रीतशचब्देन हेमन्तशिरिरवपाणां ग्रहणम्] “* नोष्णकाटेऽग्िशोधनम्''इत्यत्रोष्णकाल - 
रब्देन प्रीष्मडारदोविधानख्व्धस्यापि पुनर्मिषेध आदराथः, प्रयोजनं तु वश्येत॥९.७॥ 

सुबोधिनी 
ननु रष्मिादिकालविधानवरादेवेतरकार्निषेधासिद्धेः पुनर्निषेधोऽनर्थक इत्यादाङ्कय 

परिहरति --विधानङब्धस्यापि पुनरिति ॥ ९७ ॥ 
बारुमटी 

इत्युक्तेः। एवं शराद्वीप्म इत्यपि बोभ्यम् । अत एवामरे तथेव प्रयोगद्वयम् । अस्तिन समाहार. 
ढन्दः। वषोण्येवेति कल्पतरुधृतोऽपपाटः- - तस्य ख्विात् । प्रकीत्यैत इति पाठे कार इत्यस्य 
चिरष्यस्व बोध्यम्-““ यो यस्य विहितः कालो विधिर्यस्य च यो यथा। तं प्रवक्ष्यामि 

तच्त्रेन वादिनदर्च बराबलम् ॥*” इतीतः प्रागुक्तेः । अत एव ^“ अभ्िरिशशिरहेमन्तवषीसु 

परिकीतितः ।` इति मयूखधृतपारोऽप्ययुक्तः । कोंडसिति +---अस्य स्थाने “ धरस्सवे 

सैकः प्रोक्तो वाते बाति विवजयेत् । ” इति पाटः कल्पतवौदौ । इदं नारदयमिति 
केचत् । न्यूनतां निराचष्टे कोरोति | चतुणौ दिब्यानां प्रत्येकसुक्तत्वात्तन्मध्यपाठ- 

सच्वादिति भावः } तच्रापारात् भेदेनाऽऽह--तण्डुेति | अत एव पुनस्स्वथः । विदो 
७ ~ य 

षेति-अग्न्यदरेवेति भावः शङ्काधेषयतया सहपाटच्चेत्यपि बोध्यम्।तप्तमाषादेस्तु चेच्रादि- 

रेव कारु इति बोध्यम् । दितीयमाह-- प्रतीति । न रीते इति ““ विचार्य ध्मेनि- 

युणेधमेशास्त्रावेरारदेः । धर्यं सर्वतकं प्रोक्तं प॑ण्डितैधैधारणम् । वषांसु समये वहिर्हेमन्ते 
रिष्ठिरे तथा । ्रीप्मे साङलमिव्युक्तं विषं कारे तु शीतर ॥"* इतीतः प्राङ्नारदोक्तिः 1 

प्रवाते--ङृष्टे वाते सति । न मध्याह्न इति निषधा जलान्यपरः । अतः प्रागुक्तपितामह- 

विरोधो न। विध्येकवाक्यताये विरोधनिरासाय चाऽऽह--न शीते इत्यादि । हेमन्तति,-- 

मगरीषान्येत्यादिः। न च--नापि शरदोग्रहणमिलयनुषज्यते ¦ एवे प्राब्ट ब्दो ग्ष्मिशर- 

दोरप्युषन्श्षणमिति वोध्यम् । “"अनवस्थितमयौदं विषं प्राबरृषि जायते| इति पितामाहः । 
ननु आीष्मादिकारुविधेरेवान्यकारनिदृत्ता सत्यां पुननिंषेधोऽफकः; अत आह--विधानेति, -- 

१. क. मुखेऽपि । ज. मुखेनावि । २. फए- जन्ते (£ समा० । ३. क देरिवे०।४. फ 

धर्म । ५. पृ. पण्डितं धटधारणाम् । ६. प. क्यतेव । 



५५ याज्ञवच्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

अधिकरिव्यवस्थामाद-- 

तुटा सखीबाखबृदान्धपटगुवराह्मणारोगिणाम् 
अभ्रिजरं वा शूद्रस्य यवाः सप्त पिषस्य वा ॥ ९८ ॥ 

त्री च्ीमात्र जातिवयोवस्थाविशाषानादरेण ; बार आपोडशाद्रषात इति 

विशेषानादरेण; बृद्धोऽशीतिकावरः; अन्धो नेत्रविकरः; पङ्कः पादविकरः; त्रल्ल- 

णो जातिभात्रम् ; रोमी व्याधितः--एतेषां शाघनाथं तुखेवति नियम्यते } अग्निः 

न चाविदेषेण सर्वेषां सवदिग्यानि स्युः | # तहि - त॒टाख्ीबाखवृदडान्ध- 

पटगुब्राह्मणरोगिणामित्यादि ॥ <८ ॥ 
स्यादिय्रहणं क्चन्नियाचर्थः। “'अभिर्जरं वा द्यूद्रस्य! इतति अश्रद्रस्यापि जलं वा स्यात् । 

व्यवस्थितविकस्पदचायं क्चवियस्याभिः ; वैद्यस्य जलं ; शृद्रस्य तु यवाः सप्त विषस्य 

चा जरं वाऽश्नर्वेव्यर्भः । अभि्जरं वा शुढ्रस्य क्षत्रियादिजातस्येव्यथैः । क्षत्रियादीनासरन्या 

सुबोधिनी 

ननु *“अश्िजरं वा श्ञद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा!” इलयत्राभ्चिजरविषाणां सूद णव 

नारभद्र 

_ निवेधविषयकारस्येयर्थः । यथाश्रतेऽनुपपात्तिः स्पटैव। ज्योतिरशास्त्रे विशेष उक्तः “सि 

हस्थे मकरस्थे च जीवे चास्तमिते तथा। मर्मासे न कतया परीक्षा जयका्घुणा राव 

शुद्धौ गुरौ चव रके चास्तङ्गते पुनः । सिंहस्थे च रवो नव परीक्षा शस्यत घः ॥ नाष्टम्य 

न चतुर्दश्यां प्रायश्चित्तपरीक्षणम् । न परीक्षाधिवासश्च शनमोमददिन भवत् ना शुक्रास्तञ- 

माके गुरु सहितरवोा जन्ममासे ष्मेन्दो विष्टो मासे मराख्ये कुजशनिदिवसे जन्मतारा- 

सु चाथ। नाडीनक्षत्रहीने गुरूरविरजनीनाथतारावेश्ुद्धा प्रातः काय पराक्षा 1 तजुचरमहाया 

दये शस्तरग्ने॥ः इतिं ॥ ९७ ॥ 

अधीति वणौदीदयंथैः । तथोक्तिस्वारस्यादाह-- मात्रमिति । मात्रां विच्चद- 

यति-- जातीति | एवमग्रेऽपि । ब्राह्यणीत्वादिर्जातिः ; वषीदिवेयः; तस्करता एवावस्थाः 

बाल्यादयः । नेत्रेति-रोकप्रसिढःयनुराधेनेदम् । महाभियोगेषु सावष्टभेषु प्रागुक्तवाक्यभ्यः 

सवेषां प्राप्तावाह-- तुखेवेतीति | तृतवियपादाध व्याच््े- अग्निरिति | पूवैयत् अनियमेन 

?. थ. व्यतुष्ठानक्च । द. त्यपात्तक्ष । २. प, च शक्रस्तं । फ. च शक्रेऽस्तं । ३. प- वि. 

वादश्च 9. फ. मार्ग । ५. फ. स्रीमा | 
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फारस्तप्तमापदच क्षत्रेयस्य, जलमेव वेद्यस्य | वा चन्दरोऽवधारणे । विषस्य य्व 
उक्तपरिमाणाः सप्तैव चुद्रस्य योघनाथ भवन्ति | ब्राह्मणस्य दटाधिधानात् 
युद्रस्य "` यवाः सप्त विपस्य वा "” इति विषतरिघानादस्नि जरं वेति क्षत्रियेवेदयवि- 
प्रययुक्तम ! एतदेव स्प्ठीकृतं पितामहेन ° ब्राह्मणस्य घटो दयः क्षत्रियस्य इताङनः। 

बरदयस्य सलि प्रोक्तं विपं गर्धस्य दापयेत्] इति । यत्त श्रयादीनां दिव्याभाव- 
स्मरणम् -“"सत्रतानां मृश्चातानां व्याधितानां तपस्विनाम् } रीणां च न भवेदिव्यं 
यदि धम॑स््वपक्षितः।'” इति, तत् “रुच्या वाऽन्यतरः कुयात्!इति विकस्पनिङ््यथम् | 

सुबोधिनी 

विकद्पोऽस्तु किमिन्येषां श्चद्रियवदयविषयरता-ऽरछरयत इत्यत आह-्राह्मणस्य तुखाविधाना- 

च्छदरस्य यवा इति } नज भवतु रूयादिगणस्य तदतिरिक्छानामन्येषां च मिथोऽभियोच्छरत्वेऽ 

बारमद्री 

एवासंबन्धात् स््रयन्तरैविराधाचदमुपलक्षणमिलाह-फराट इति | तु अवशिष्टाथमाह-- 

जलभेति } नच जरं वलयस्य जक्मेवेति कथमथोंऽत आह -- वाराब्द इति,- 

‹: वास्थाद्विकट्पोपमयोरेवाथे च समुचये !`` इति कोशात् । पुतस्याभ्रेऽप्यन्वयो 
बोध्यः । अत एव सप्तवेदयुक्तिरम । अवशिष्टं व्याच्ट-विषयस्येति । उक्तेति, 

--पूर्वाध्यायान्त इति भावः । नन्व्चिजख्विषाणां श्रोतः श्युद्धं एव विकल्पोऽ- 

सतु ; किमिस्यश्रोतक्षच्रवैर्यविषयतास्वीकारोऽत आह-- ब्राह्मणस्येति । युक्तमिति 

परिशेषार्त् । अन्यथा न्यृनतापत्तरेकस्य वा शब्दस्याऽऽधिक्यात् स्खस्यन्तरानुरोधा- 
च्चेति भावः । एतेन विषयस्य चेति क्वाचित्कः पारस्त्वयुक्तः । तदेवाह--एतदेवेति | 

दापयेत्-- छप इति शेषः ! नारदेऽप्येवं बःध्यम्-- तेपां तत्समत्वस्योक्तत्वात् । विरोधं 

परिहरति--यत्तिति । नारदमाह--सत्रेति । भृरोति;ः-अतिशयिताधिम्रस्तानामि- 

दर्थः । छृदयार्तानाभिति पाठस्तु कल्पतरो स्थिता न युक्तः -पोनरूक्तयापत्तेः । 
अपेक्षित ईति--अपेक्षितो यदि अवेक्षितो यदीर्यथैः । इतीति--इति परकषंप्रक्ेयथेः । 

१. ज. काटः । २, द्. व्यवुपात्तक्ष ° । थ. त्यतुष्ठानक्र (?) २. ए. रतुरो०। ४. प. फ. 

णाह्यन्य० 1 ५. प. फ. ठः प्रयु० 1 8. प. फ. अपेक्षित इति द्विः अवक्ष्यते इति त्रिः अपे° । 

७. प. फ. प्राप्तदिन्येय० । 

69 
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एतदुक्त भवति; --- अवष्टम्भाभियोगेष्ु॒खयार्दानामभियोक्तृवेऽभियोव्यानामेव 
दिन्यमेतेपामभियोज्यलेऽप्यमियोक्तुणामेव दिव्यम् । परस्पराभियोगे तु विकद्प एव ] 

तत्रापि तुखवेयनेन वचनेन नियम्यदे । तथा महापातकादिशङ्काभियोगे स्रयादीनां 
तुख्वेति । एतच्च वचनं सवदिव्यसाधारणेषु मागरिरशवैत्रवेशाखषु खयादयनां सर्व- 

सुबोधिनी 

भियोज्यत्वे वा स्छयादिन्यतिरिक्तानामेव दिव्यं; जस्तु “रुच्या वाऽन्यतरः” इति विकल्पः! 
रत्यादीनामेवान्योन्याभयोगे कथमिलयत आह-- परस्पराभियोगे विति} नजुच दिव्य- 

कठविकव्पवत् दिभ्यविकस्पोऽप्यस्त्विलयाशङ्कय भवेन्न्यायतः, अपि तु ““्ीवाखन्रद्ध 2 

इत्यादियोगीश्वरवचनेन तुखाया नियम इलयाह-- तत्रापि तुखेवेति | किमयं सावष्टम्माभि- 

योगेष्वेव तुरानियम इत्याशङ्कय नेव्याह--तथा महापातकादीति ] अर्त्रं तथेति सत्यादी- 

नां तुरानियमसाम्याभिगप्रायस्तथाद्चब्दो न सर्वसाम्याभिग्रायेण-- शङ्कासियोगे सर्वथा साव- 

्म्भाभियोगसाम्याभावात् । ननु किमयं तुलानियमः खीणां सार्वकाखिक इत्याशङ्क्र नेत्याह 

एतच्च वचनमित्यादिना+--एतच ““खीबाले? 'इव्यादियोगीश्वरव चनमित्यथेः।उक्त मरमेय- 

बारुभदट्धी 

ननु कथमनेन तन्निडृत्तिरत आ>-- एतदिति । ख्यादीनामिति,--पवन्याये अन्यस्सह 

इति शेषः । तत्र वेपरीत्येऽप्याह-एतेषामिति,--ख्यादीनामित्यथैः। नजु॒स्त्यादीना- 

मन्येस्सहाभनियोगे पक्षद्रयेऽपि तदन्येषामेव दिव्यभिस्यस्तु; तथाऽपि तेषां भिथोऽभियोगे 

कथमत आह --परस्परोति । विकट्प इति-एेच्छिकविकर्पं इत्यथैः । ननु ॒दिव्यकवैके- 
विकट्पवदिव्यविकल्पोऽप्यस्तु इति चेन्न-- तस्य न्यायतः प्राक्षत्वेऽपि ““तुराख्रीः?इति वाक्येन 

नियामकेन बाधात् । ततरापीति- दिव्यानां मभ्येऽपील्यथैः । अनेन-चाख्ीति मूखुवच- 

नेन । नायं नियमः सावष्टमाभियोग एव ; किन््वन्यन्राषीयाह--तयेति,--अयं समुच्चये 

न सादृद्ये । तंच्छङ्कामियोगे सर्वैथा सावष्टभागियोगसाम्याभावात् तुखानियमसाम्य- 
स्यान्वायको वा तथाछ्चब्दः । नियम्यते इत्यस्यानुषङ्गः । नन्वेवं तुखानिंयमस्य सखीणां 
सावैकाङिकत्वापत्तिस्तस्याप्यनेन बाधादत आह--एतच्वेति+--खीबाखबृद्धत्यादिमूरुवाक्य- 

जलथेः। अथवत् इत्यत्रान्वयः । मासक्रमस्य विवश्चितत्वादाह- मार्गति | अयमका- 

१. क. एतदेव । २. त. स्तु वा रुच्यान्य०।३. त. त्पास्ति० । ४. त. थ. ^अत्रः' 

इत्यादि ° ननु ° इयन्त नास्ति ५. प. कल्पनस्तथाऽपि । फ. अन्यतरविकल्परत्वथाऽपि । ६. प. 
ल्पस्तथाऽपीलय्थः । ७, फ. ततः श॒ ०। 
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दिव्यस्तमवधाने नियामकतयाऽथवत् } न च सावका स्रीणां तुख्वेति--““ छी 

णांतु न विषं प्राक्तन चापि सारं स्मृतम् | घटकाशादिमिस्तासामन्तस्तत्ं 

पिचारयेत् ।'" इति विपसक्िटव्यतिरिक्तवटकोशाग्न्याद्वभेः दयुद्धिषिधानात् । णवं 

बराटादिष्वपि योजनीयम् ; यथा ब्राह्मणादीनामपि न॒ सावकाटिकस्तुटादनेयमः 

---:* सर्वामव वणानां कोराद्द्धिर्विर्धायते । सर्वाण्येतानि सवषां ब्राह्मणस्य विप 

विना!” इति परितामहवचनात् । तस्मात्साधारणे काट बहुदिव्यसमव्रधाने तुला 

दिनियमाधमेवेदं वचनम् ; काठान्तर तु तत्तकाव्विहितं सर्वेषाम् । तथा हि | 
^, 

वर्पस्विभनिरेव सवषाम् ; देमन्ताशेरिरयेस्तु क्षत्रियादित्रयाणामिवरिपयोविकस्पः ; ् ा- 

सुबोधिनी 

सुपसंहरति --तस्मात् साधार्णकार इति । नियमाथमिदं वचनमिति,-- इदमिति 

““स्धीवाखो''इत्यादियोगीश्वरवचन पूथैविधिप्रतिपिधमुखेन “अञ्चेः शिरिरहमन्ता `` इत्यादि 

भिवचनः शिश्िराषिकाखान्तराणि दर्ितानि । तन्न प्रयोजनं तु वक्ष्यत इल्युक्तम्। तदिदानीं 

दशयति--काठान्तरे तु तत्कार्विहितीमियादिना । उक्तं प्रयोजनसुपसंहरति- 

बाङभट्री 

रान्तदशब्दः । अथेवत्-सफरम् । संभावितमन्यथा साथक्यं निराच्े--न चेति,--न 

वियः | तुखेवेतीति,---नियेवयादेरनुपङ्गः । नारदमाद--च्रीणान्तिदि |“ इीबान्नरान् 

सस्वहीनान् पतितांश्ार्दितान्तरान् । बारकृद्धातुरां सश्च परीश्चत धटे सदा ॥': इत्यस्य 

ूर्वप्यम् । अतः--यतो निषेधस्तयोरत इल्यथेः। अन्तस्तत्रमिति पाठे आन्तरं वास्तवमे- 

लयथः | आदिसङ्ग्राद्यमाह --अग्यादिभिरिति । आरिना तण्डरादि । वणेविषये विशे- 

षमाह--तयेति । उक्तं सवैमुपसंहरति स्पष्टाथ-- तस्मादिति - चत्रादिमासत्रये इत्यथः। 

बहाद्व्येति--अग्न्यादीलादिः 1 इदं वचनमिति-- खरीबारेत्यादिमूखवाक्यामिय्थं 

एवव्यवच्छेद्ं ददरीयन् प्रयोजनन्त वक्ष्यत इति प्रागुक्त प्रयोजन दशेयति--कारन्तरे 

१.ख च । २. गेका० मृखपाठः। ३. मेवेदं व° मूकपाठः ) ४- प" वाप्तत्वमि° । 

फ़. वस्तुतलमि ° । 
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सणस्य त्वभिरेव न कदाचेद्धिपम्-ः ब्राह्मणस्य विषं ैना"इति प्रतिषेधात् ; ग्रीष्मर- 
रदीस्तु सटिरमेव। येषां तु व्पाधिविरेपेण अग्न्यादिनियेघः--चवुष्ठिनां वञयदभ्रि सलिलं 
श्वासकासिनाम् । पित्तश्टष्मवतां नित्य विषं तु परिवर्जयेत् ॥'‡ इत, तेपरामगन्यादि- 
काठेऽपि साधारणे तुखयेव दिव्यं मवति | तथा -* तोयमानर्विपं चेव दानव्यं 
बखिनां चरणाम् । ” इति वचनादुबेखानामपि सवथा विधिप्रतिचेधादरव॑काटानतिक्र- 
मेण जातिवयोवस्थाश्रितानि दिव्यानि देयानि | =८ | 

“भमहाभियागेप्वेतानिः' इत्युक्तम् ; तत्राभियोगम्य गरदरपश्षयं महत्व तदिदानीणह-- 
सहस्रारे र (ॐ (~ + # थ 

नासहूखाडदरस्फएटख न विष न तखा तथा | 

पणसहस्रादवोक् फां विषं वटं न कारयेत् | मध्य्वदि जलमपि ; 

दि घ्वच्छाविकल्पः; स्ण्रव्यतरात्त॒ द शकारादिव्यवस्थाप्रपञ्चकल्पना ॥ ९८ ॥ 

सुबोधिनी 

(+, "५ क 

सवथापि विधिग्रतिषधादतुकालानातक्रमेणेति ॥ ९८ \। 
&\ , ( 

बारभद्री 

वित्यादि । सङ्िल्मेवति,--सवषामति मावः । अयञ्च काराचरेषेऽग्न्यादिनियमः 
ऊष्टा्यनुपतविषय इत 1वङषान्तरमाह--येषान्त्विति । अपिना साधारणकारससच- 

यः । वणाद्याङयनाऽऽह-- तुदति ¡ किञ्च बरुविषयक इत्याह- तथेति । छाना- 

मपीति--अग्न्यादीत्यादेरनुषङ्धः। उक्तप्रयोजनमुपसहरनि- सवथा ऽपीति ,--- विधिप्रतिष- 

धारतुकारानातक्रसमेणति पाडः !॥ ९८ ॥ 

व्यवहितसङ्गतिमाह-- महत । महाभियागषु पञ्चसु उपपत्तये आह--अर्वागिति 

हरदित्यस्यान्तभावितण्यथतया लक्ष्याशमाह-- करोति । न्यूनतानिरासायाऽऽह- मध्य- 

ति } अन्नसु फार्वेनव ्रहणसंभवस्योक्तत्वाद्राह--जमिति | “त॒ाग्न्यापः'” इत्यव 

१. ख. ज. दतुका० घ. षरधदुक्त° । ङ ज. पेधोक्त०। २. विश्व ° पर। ३. तुखां वान] 
४. प. सरणिवि° । 
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यथोक्तम्--*" तुदखादीने विषान्तानि गुरष्वथंषु दापयत् । इति} अत्र कोास्याग्र- 

हणम्-' कोशमस्येऽपि दापयेन् * इत्यन्पाभियोगेऽपि तस्य स्मरणात् । एतानि 

चत्वारि दिव्यानि पणसदस््ादृध्वंमेव भवन्ति नार्वागिल्यथः । नन्वर्वागष्यम्न्यादीनि 
पितामहेन दरद्षितानि--“ सहस्र तु धटे दयात्सटस्बार्धे तथाऽऽयसम्। अधस्यार्धे तु 

मिक तस्यार्धे तु विष स्मृतम् ॥”” इति । सत्यम् । तत्रस्थं व्यवस्था-- 'यदव्यापहोर 
पातिन्यं भवति तद्विप्रय पितामहवचनम् . इतरद्रव्यविपयं योर्गाश्चरवचनम् ' इति | 

एतच्च बचनद्रयं स्तयसाहसविपयम् । अपहव तु विद्ेपो दरदितः काव्यायनेन-- 

सुबोधिनी 

स्थितत्वात् मध्यवर्तित्वमिन्यथः । अत्र कोरास्याग्रहणमिति,--अत्र-“ नासहस्राद्धरेत् 

फालम् * इत्यस्मिन् वचन इत्यथः, एतानि चत्वारि रदव्यार्मति, -तखाग्न्यापोवि 

षाणीति भावः ¦ एतच्च वचनट्रयामिति--“ नासहसात् ` इति योगीश्वर वचनमेकम् ; 

अपरन्तु “ सहस्रे तु धटम् ” इति वपतामहवचनामेति दष्टञ्यम् । शेषं सुबोधम् ॥ ९९ ॥ 

बारुभट्री 

तुराविषयोमैध्ये स्थितत्वात् तस । युंथोक्तमिति,--पितामहेनेवेति "वः । अत्र- 

नासहस्रादियत्र । अग्रोति-न अहणमिलयथेः । अल्पे ऽपौति,-- तथा च एतेषां “गुरप्वेव ” 

इत्यादिनियमात् तस्य अल्पस्राधारण्यात् वेरक्चण्येनाग्रहणमिति भावः। तमेव निर्यमं फलि- 

तमाह-- एतानि चत्वारीति,-ठखग्निजख्विषाणीलयथः, संज्ञायाः प्रागुक्तस्वादाह-- पणेति। 

सदस्रादिति ,--अभिव्याप्तौ आङ्योरो पञ्चमी,--तमभिष्याप्येल्यथेः । तत्रापरिमनिरास 

एव “अवक् `° इतिदराकव्यास्याने उक्त; तथा च व्युक्करमस्सुचितः। तदाह--सहस्नादुष्वै- 

मेवेति । नार्वागिति--तद्ध्व॑त एव नाचौगपीत्यथेः । अत एव सहस्रैरपि नेत्यारय- 

नाऽऽह-- नन्विति । आयम--फारम् । तत्र- -विरोधे सति । यद्व्येति-- सुवणल- 

थैः तथा सति फकितं विदेषणमाह-- एत्चेति,-“नासहख्रान् `” इति मोरं,“सहल् तु” इति 

वेतामहञ्चयथः । स्तेयेति-- स्तेयसाहसोभयेत्यथेः । ननु कस्पतरुणा “* नासहखरात् *' इति 

वाक्यं पणसहस्ादूष्वै तेनेवापह्ववे फारादिख्ियिव्येवमपडह्ववविषयतया व्याख्यातमिति त- 

थेव कुतो नोक्तामिति चेत् १ न--उपास्थितपूौक्तसङ्गतिश्षभवेऽनुपस्थितपरतया व्याख्या 

नस्यानोचिस्यात् ] तथा च स विषयों मूटनोक्त एव । तदेतत् ध्वनयन्नाह -- अपहूवे- 

१. फ. यथोक्तमिति नास्ति । २. प. फ. तदेकवाक्यतापत्तेः अमति ३ प. फ. असाधा०। 

४. फ. यमफाऱ० । ५. प. फ. शेषव्या० । ६. प. ख्यानोचि० । 
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४‹ दु त्तस्यापहवो यत्र प्रमाणं तत्र कसयत । स्तेयसाहसयोर्दिव्यं खवस्पेऽप्यर्थे 

प्रदापयेत् | सवद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयेत् । हैमप्रमाणयुक्तं तु तदा 

दिव्यं नियोजयेत् ॥ ज्ञात्वा सङ्का सुवर्णानां रतने विषं स्प्रतम् । अर्दातेस्तु 
विनाशे वें द॑दाचेव इताञ्चनम् । षष्ठया नाशे जटं देयं चत्वारिंदाति वै घटम् | 

विंशदशविनाशचे तु कोषपानं विर्घायते ॥ पञ्चाधिकस्य वा नाशे ततोऽधाधस्य तण्डु- 
साः} ततोऽाधविनारो हि स्पृचेुत्रादिमस्तकान्]) तताऽ्ाधंषिनाये तु लौकिक्यश्च 
क्रियाः स्मृताः। एवं विचारयत्राजा धमोथोभ्यां न हीयते ॥ इति । “ज्ञात्वा सङ्ख्यां 
सुवणोनाम्! इत्यत्र सुवणराब्दः "षोडरामाषाः सुवणं :' इत्युक्तर्पीसिमाणवचनः;नादाशब्द 
शवात्रापहववचनः;"'नासहस्राद्वरेफारम्"'इव्यत्र तुत्मिकपणसहल्रं बोद्धन्यम्]।९८५।। 

बारभट्री 
विति। प्रमाणम्--अपह नुतद्रग्यानुसारेण यिन्यानि । स्तेयोति,--अत्र साहस्रपदं बाह्यण 

वासिष्ठन्यायेन स्तयान्यसाहसपरम् । स्वस्पे ऽप्यथ इत्यपिना महतः सथयुच्चयः; तत्परका- 

रमेवाऽऽह - सर्वेति] युक्त--तत्संबद्धं तत्तल्यामिति यावन् । ज्ञाघ्वा सङ्कयामिति पूकी- 

न्वाये । सङ्कयाम्--म्माणम् । सुवणोनामिलयस्य मध्यमणिन्यायेन अन्वयः । चत्वारि 

रातीति - सत्सद्कू्याकेषु सुवणषु । अपद् नुतेष्वत्यथेः । विंशतिः भ्रमाणमस्येति विंशत् तच्च 

द्रा च | तेषां विनाशे इत्यथः! विंशवशकेति पाठान्तरम्» -- विंखदेत्यथेः। पञ्चाधैकस्येति 

पाटः; पञ्चेवार्धं स्वार्थ उक् तस्येलयथेः । पूर्वान्वयी वाख्न्दः--स्वारस्यात्। तदधैस्यत्र तच्छ - 

ब्देन दद्य पराखरयन्ते इत्यनेन पूर्वोक्तं तदर्धम् । छोक्षेक्यः - लोकभवा अन्ये शप. 

यादयः । विचारयन्--तसपूेकं ऊुवैत्रित्यथैः। कल्पतरौ तु पाठान्तरं प्रयोजयेत् इति ̂“ शते 

विषन्तु पादोने हुतुक्तत्र चर्यते । आपच्िभागदहीने तु शतार्धं तु तुला स्ता ॥ कोञ्पानं 
तदे तु दद्यपञ्चकसकषसु । तदर्ध तण्डुला देयाः तदधं तप्तमाषकः ॥*› इति । इति सुवणे- 

स्येति रोषः । बृद्धकाद्ः ^ ज्ञात्वा सङ्ख्यां सुवणस्य रतना विषं स्खतम् अश्ीतेस्तु विना- 

शे तु दद्याच्चैव हृताश्नम् ॥ षष्टया नाशे जंरं ज्ञेयं स्याच्चत्वारिंशतो धरम् । विंशदशविना- 

श त कोशपानं ब्रुहस्पतिः ॥ पञ्चाधकस्य वा नाज्ञे तदधेस्य च तण्डुखाः ।*` इति । पञ्चा- 

धैकस्य पञ्चा साधैद्रयम् । महस्वसम्पत्तय आह -ज्ञात्वेति,--तत्पदस्वारस्यात् । 

नन्वत्र नाद्ापदोक्तया कथमस्यापह्वविषयत्वमित्यत आह- नारोति । मिथोऽनयोः 

विरोधं परिहरति-नासहस्रारिति,-- सामान्यपरिभाषासंभवात् ; अन्योऽपि विशोषः 

१. ग. ज. प्रदापयेत् 1 २. ख. ददयादेव ! ३. स्तकम् । ४ आ० ३६३. । ५. जआ० ३६४ 

६. प. ‹ शते › इति नास्ति । ७.फ. वा । ८.प. फ. इति । मह । 
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ननु नुपदराहि पालक्र चतानि दिव्यान्युतानि ; तन्कथ नामहयाद्धरनफालमिलयत्राज्छ-- 

र १ अस ५, 

चपार्थप्वमिरापे च वहेयुः इ॒चयः सदा ॥ ९९ ॥ 

दरपदरोहेषु महापातकाभियोगे च सदा द्रन्यसङ्कधामनपेश्यवेतानि दिव्यानि 

कुयुरपवासािना शुचयः सन्तः । तथा दराविङषोाऽपि नारदेनोक्त--' स्माराज- 

वारूभद्री 

कात्यायनेनोक्तः -- “° देककालािरोघे त यथायुक्त प्रक्पयेत् ¦ अन्येन हारये- 

दिव्यं विधिरेव विपर्यये ॥ " इति । हारयेत्-- कारयेत् । विपर्यये --द्व्यिकारिणो- 

ऽभियुक्तस्यासामर्थ्ये। “कारुदिन्यविरोधे तु यथायुक्तं विरोधयेत् । अन्येन हारयेदिव्यं विधि- 

रेष विर्षयेये "इति तु कल्पतरौ पाठः।अत पव महार्पातकिनामन्यद्वारा दिव्यमाह स एव-- 

४५ मातापितृद्धिजगुरुबारस्त्रीराजघातिनाम् । महापातकयुक्तानां नास्तिकानां विदेषतः ॥ 

लिङ्धिनामक्षवानां तु मन्त्रयोगक्रियाविदाम् । वणैसङ्करजातीनां पापाभ्यासप्रवर्तिनाम् ॥ एत. 

प्वेवाभियोगेषु नित्येष्वेव प्रयत्नतः । दिव्यं ्रकल्पयेन्नैव राजा धर्मपरायणः ॥ पततैरपि 

नियुक्तानां साधुनां दिव्यमहेति। नेच्छान्ति साधवो यत्र तत्र शोध्यः स्वकेनरः॥ "इति । तया 

च दिव्यकारिणोऽशक्त्या अरतिनिधिरचिपयैये इव्यन्तेनोक्तः। अन्यन हारयेत् प्रतिनिधिना कार- 

येत् “"मातापितृ त्यादिना पूव पित्रादिघातादिमहापातकं तेन कृतमिति निश्चये कारान्तर 

चाथान्तरसन्ददेऽपि भरतिनिधिद्वारेव दिन्युक्तम्) बृद्धसख्रीबारेति पाठान्तरम् › प्रमदानां चेति। 
वंकमैरा 

तथा न सन्तीति तन्र शोध्या स्वकमैराः इति । तथा स्वकेः--आप्तेः ५९८५ 

नरपार्थेष्वितयस्य चपः अथः-- विषयः येषां दरोहाणां तेष्ित्यथः। तदाह~नृपदो- 

हेषिति। अभिद्यापे चेत्यस्य वास्तवे तत्रेव्यथेः तदाह-महेति] सदेति व्यच्षे --्रव्योति। 

परकन्तत्वादाह -- एतानीति | छचित्वं तत्र निमित्तमित्याह--उ^ ति । आदिना स्नाना- 

दि परिग्रहः। विकेषमाह-- तयेति | समा च, राजगरृहद्वारं च, देवायतने च चत्वरश्रेति समा- 

हारद्र.द्वःव्यस्तपटे"तवद्वन््र द्वयम्! ङरं-- ग्रहः+ चत्वरः चतुप्पथः।साका्ुवात् प्रकृतमाह-- 

१, विश्व०. योगे ! २. फ. विवर्जयेत् ¦ ३. ए. तक्थादी० । ४. फ. मावा । 

५.ठेतुत० | 
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कुरुदारे देवायतनचत्वरे ] निधयो निश्वकः पूज्यो धूपमाल्यानुकपनंः ॥ इति | 
निधयो धटः । व्यवस्था च कात्यायनेनक्ता-““ इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानां महापात- 

किनां रणाम् | दरपद्रोहे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत् ॥ प्रातिखेम्यप्रसूतानां दिव्यं 
देयं चतुष्पथे । अतोलन्येषुं तु कर्येषु सभामध्ये विदु्ुधाः ॥ अस्पृद्याधमदासानां 
म्डेच्छानां पापकारिणाम् । प्रातिेम्यप्रसूतानां निश्चयो न तु राजनि ॥ तत्परसि- 
द्वानि दिव्यानि संरये तेपु निरदिंरेत् ।? इति ॥ ९९ | इति दिव्यमातृका ॥ 

एवं सवेदिव्योपयोगनीं दिव्यमातरकाममिधयिदानी धटादिदिव्याना प्रयोगमाह-- 

बारमई 

घट इति। च स्स्वर्थ। उक्तदेश्चानामिति भावः।“इन्द्रस्थानमिन्दप्रतिमा यत्र तत्रेव्यथैः "इति के- 

चित्;इन्द्रध्वजयूथस्थानमिति कष्पतरःइन्द्रध्वजपूजास्थानमित्यन्यः  ईन्दरस्य पेवस्य (१) स्थानं 

तत्रेति वयम्। अमी त्यस्येव व्याख्या- महति च.सू्वथै तथा पाड एव वा। दिव्यमित्यस्या- 

चुषङ्गः।विषयसप्तमी " देशब्यवस्थासुक्त्वा दिन्यव्यवस्थामाह--अस्पुदयेति ] अस्पश्याश्च- 

ण्डालाद्यः; जघमाः श्यूदादयः। न तु--- न हि । तत्प्रासद्धानि--धटादीनि । नारदः-- 

^“नाऽऽतीनां क्रोयश्युद्धिस्स्यान्न विषःपित्तरोगिणाम्।श्िऽयन्धकनखादीनां नाधिकम् विधीयते॥ 

नमञ्जनीयास्स्लीबाखा धर्मशाख्विचक्षणेःरोगिणों ये च ब्रद्धाः स्युः पुमांसो ये च दुर्बरखाः ॥ 
निरस्साहान् ग्याधिद्धिष्टानात्तास्तोये निमज्जयेत् सद्यो म्रियन्ते मजन्तः स्वत्पप्राणा हिते 

स्छ्रताः॥ साहसेऽप्यागतानेतान्नेव तोये निमनज्जयेत्ान चपि हारयेदभचि न विषेण विशोधये- 

द॥'चिष्णुः-““न श्ेभ्मिकव्याधितानां भीरूणां श्वासकासिनां । न रोहरिष्पिनामभिः सखि 
नाम्बुसेविनां॥मन््रयोगविदां चव विषं दद्यात्तु न क्वचित्। तण्डुरेनेनियुञ्जीत वतिनं सुखरो- 
गिणस् ॥' बती--पयोचतादिमान् । पितामहः--““ मचपसखीग्यसनिनां कितवानां तथेव च 

कोदाः प्रज्ञिनिदातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥ `: नारदः-- “ महापराघे नि्ध्मङ्रतघ् 

धी बकुस्सिते । नास्तिके दष्टदोषे च कोशद्ानं विवर्जयेत् ॥ ›› नारदन्रहस्पतिकाद्यायनाः-- 
८ यथाक्तविधिना देयं दिव्यं दिग्यविश्ारदेः । आयथोक्तं प्रदत्त च न दत्तं साध्वसाधने ॥ 

अदेश्कारूदत्तानि बहि वादिकृतानि च ] भ्यभिचारं सदार्थेषु कुवैन्तीह न संदायः॥ ` वादिन- 

मभियोक्ता बहिवांदी ¦ मातृकेति--परिभाषेव्य्थः ॥ ९९ ॥ इति दिन्योपोद्धातः ॥ 

सङ्गतिमाइ--एवमिति । मातुकां--तत्यरिभाषाम् । तत्प्रयोगामिति । तावस्सवैसा- 

१. ख. समामध्ये दिव्यन्देयं वि०। २. ग. योतेतु । ३. फ. परेसखस्य । ४, फ मीच । 

५, फ. घटसर्पादी ०। &-- १. २५५, ३१३--. । ७.--3. ३३२. । 
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तट घारणविदद्धिरमियक्तस्तंखाध्रितः । 

प्रतिमानसमीभतो रेखां कत्राऽवतारितः ॥ १०० ॥ 

त्वं तटे सत्यधामासि पुरा देवेर्विनिर्मिता । 
तत्सत्यं बद कल्यणणि सरायान्मां विमोचय ॥ १०१ ॥ 

स्मि पापच्छन्मातस्ततो मां त्वमधो नय। 
शुदश्चद्रमयोध्व मां तुटामित्यमिमन्त्रयत् ॥ १०२ ॥ 

वखायाः धारणं तोलनं ये विदन्ति सुवणकारपरमृतयः, तैः प्रतिमनिन मृदा- 
दिना सर्मामूतः समीङृतस्तुखामश्रितोऽधिरूढो ऽभियुक्ताऽभियोक्ता वा दिव्यकारी 

स्वां कृत्वा येन॒ सन्िवेशन प्रतिमानसर्माकरणदशायां शिक्यतरेऽवस्थितस्त 

स्मिन् पाण्डुेख्येनाङ्कयित्वाऽवतारितस्तुखामभिमन्त्रयेत् प्राथयेत अनेन मन्त्रेण-- 
अधिक्रतश्च प्रागुक्तनियमवान् कतस्वस्त्ययनमङ्गलः स्मत्यन्तरोक्तरक्षणतुलां प्रवयु- 

पस्थितः-तुटाधारणविद्यद्धित्यादि ॥ १०० ॥ 
वक्ष्यमाणं क्म कुयौदिति रोषः ।! अभियुक्तो भ्यवहारेऽभिशस्तः स ॒तुरामारूढः 

प्रतिमानसमस्वेन तुङाघारणविद्रद्धिः यदा लक्षितः तदा-- अस्यास्मन् प्रदेशे इदमङ्गम् ` 

इत्येवं चिदा ठेखं कृत्वा अवतारगीयः । तुखाधारणविद्वांसः स्वणकारादयः । प्रतिमानम् 

अपरमभागस्थिविक्यस्थ वा सुरोष्टपूण विकटम् । स्पष्टमन्यत् ॥ १०० ॥ 

अवतीय चोदङ्युखः स्थिस्वा--त्व तुर सत्यधामासीत्यादि ॥१०२१॥ 

ययस्मिन् पापद्कन्मातरियादि ॥ १०२ ॥ 
वाङुमदी 

शारणमिलयथः । यद्वा जातावेकवचनं प्रयोगाविवयथैः 1 कमेणेत्यादिः+- ईद्शोऽवतारिति 

भाडिवाकङृत्योत्तरम् इत्यनेन मन्त्रेण तुखामभिमन्त्रयेदिष्ययं इत्याह--तुखाया इत्यादिना । 

तृतीयान्तस्य भ्यवहितान्वय इत्याह-- तैः प्रतीति । अन्तमौविष्य्थत्वेनाऽऽह-- समीकृतं 

इति । इदमुक्तरीत्योषरक्षणमित्याह--अभियोक्ता वेति । तात्पयौथैमाह--दिव्येति | 
रेखामिति पाठान्तरम् कि्विचिह्वविकेषमित्यथः । तमेवाऽऽह-येनेति | पाण्ड्ति,-अपड्कल- 

खेनेत्यथः। खदीति भाषाप्रसिद्धम् ¦ अभि द्यस्य व्याल्या--प्रार्थेति। इतीस्यस्याथमाद-अ- 

१. क. तथाध्रितः ¦ छ. तुखान्वितः २. विश्च ठेठ । ३. फ. न्वय इ०। ४. फ. वितण्यथं ०। 
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हे तुठे त्वं सत्यस्य स्थानम; पुरा आदिसृष्टौ देवेो्हैरण्यगभेप्रमृतिभिधिनिर्भितोत्पादितो; 
तत्तस्मात्सत्यं सन्दिग्धस्याथेस्य स्वख्पं दरोय ; कव्याणे शोभने अस्मात्संदायान्मां 
विमोचय ; हे मातः यदहं पापङृदसत्यवाद्यस्मि, ततो मां त्वमधो नय ; अर्थ 
युद्धः सत्यवा्यस्मि ततो मामूध्वं गमय? इति । प्राडिवाकस्य तुखाभेर्मनत्रणमन्त्राः 

समृत्यन्तरोक्ता :; अयं तु दिव्यकारिणः | जयपराजयरक्चणं तु मन्त्रार्ड्कादेवावगम्य- 

ते इति न प्रथगुक्तम् ॥ 

धटनि्माणे पुनरारोहणायथसिद्धमेव पितामहनारदादिभिः स्पष्टीकृतम् ; 
तद्यथा-“ छता तु यज्ञियं वक्षं यूपवन्मन्त्रपूवकम् । प्रणम्य ठोकपेभ्यस्तुला 

कायौ मनीभिभिः॥ मन्तः सौम्यो वानस्पप्यङ्छेदने जप्य एव च। चतुरस्रा त॒खा कार्या 

बार्भट्री 

नेन मन्त्रेणेति, -- स्वमित्यादिना मामित्यन्तेन इत्यथैः । तदर्थमाह -- हे 

इत्यादि । धामार्थः स्थानमिति । तदित्यस्य ज्णाख्या- तस्मादिति । सत्याभि 
ट ७ क 

व्यस्याथः -- सन्दिग्धेति | माषणासम्भवादाह --दरोयेति। प्रकृतत्वादाह --अस्मादिति | 
अस्मीच्युक्तेरध्याहारेण तस्य तदथौग्ययत्वेन वाऽऽह -- अहापिति | प्राग्बदाह - असयेति। 

एवममेऽपि। निपातानामनेकार्थत्वच्चदथमाह-अथेति। मामस्मीव्युक्तेस्वारस्यादस्याम्रव्त्तराह 

-प्राडिति+-धमौधिकारिण इत्यथः। इदमनुपदमेव स्फुर्यीभविष्यति।न्यूनतां निराच्ष्टे-जयेति, 

--तयोः स्वस्ये इत्यथः । जातावेकवचनम् । रिङ्गमृद्धगमनादिकम् । एतदथंमेवाऽऽह-- 

धटेलयादिना । पुनस्त्वथे। आदिना व्याप्तादिपरिगरहः । तत्राऽऽदौ पितामहमाह--छ्धितवा- 

वियादिना। यक्ञिये-खदिरम् । मन्त्रोति--““ओषधे बायस्वैनम्?* इस्यादिमन्त्रपूरवकमित्यथैः। 

छेदन क्रिय पिव्ञषणमिदम् । यूपवदिस्यस्य तुखाकार्यत्यत्रान्वयः युपवादेत्यातदकसिद्ध म- 

न््रवदिल्युक्तमेवानुवदति- मन्त्र इति| “वानस्पत्यच्छेदने ' इति समस्तम्। तच्छेदनकारे सो- 

मदवताः““सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तम् 'इत्यादिमन्त्रो जप्य एवेत्यथः व्यस्तः पाठः! वानस्पत्यो 
मन्त्रः “वनस्पते शतवरसो विरोहः इति उनयोज्पमन्त्रत्तेनादष्टाथेत्वात् समुचयः। चा 

भिन्नक्रमः कछेदन-तराकाष्टच्छेदने। स स च जप्य एवेत्यथः इत्यन्ये) तुरास्वरूपमाह-चतुर- 

तति णाणोताणानना [1 

१. क. ग-पंच द्रीय। ख. वद् दशय । २. क. ञ्च. यदि ङ. अभो।३; ख. मन्त्रः 

स्पृत्यन्तरोक्तः । 
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टरा ऋची तथैव च | कटकानि च देयानि च्िपु स्थानपु चाथवत् ॥ चनुरदस्ता दुखा 
काया पादौ चापरि तत्समा ॥ अन्तरं तु तयाहस्ता भवदध्यधमेव वा | हस्तद्वय 

न्खियि तु पादयार्मयोरपि ॥ तेण च तथा काय पाश्वयोरुभयोरपि । धट 

दुच्चततरे स्यातां नियं द्ाभिरकटैः ॥ अवटम्बौ च कर्तव्यौ तारणाम्यामधोमुखो । 
मृण्मयो सुत्रसंबद्धौ धटमस्तकचुम्बिन ॥ प्राङ्मुखा निस्चठः काथः शुच दरा 
घटस्तथा । दिक्यद्रयं समासज्य पाश्वयोरुमयोरपि ॥ प्राडमुग्ान्कस्पयदमान् शि- 
क्ययारुभयोरपि । परिचम तोट्यत्कृनन्यस्मिन्रत्तकां चुमाम् ॥ पिटके पररय- 

बार्भद्धी 

शरेति । त्रिषु पाश्वे मध्य च। तत्फलमाह -अर्थवरादिति,--क्रियाविदो्षणं वेतत् । 

यथा तुखायाः सामथ्यं भवत् तथा देयानीत्यथः। यल्लत इति पाठान्तरम् ! तस्प्रमाणमाह-- 
चतुरिति । तत्समाविति--चलुदैस्तौ पादो कायौविस्यथैः । पाद॑ कार्यो तथाविधाविति 

पाठान्तरम् । तयो ः-पादयोः+अन्तर्- व्यवधानम् , हस्तो -हस्तद्वयम् ,- प्रिमितिभ्व- 

दित्यथैः । पक्षान्तरमाह --अध्यधेमेव वेति,--सधंहस्तं वेत्यथेः। उपरीत्येतस्सूचितमेवा- 

ऽऽह--हस्तद्रयमिति,--उभयोरपि पादयोहंस्तद्वयं इस्तचतुष्टयादवशिष्ट॒भृम्यन्तः भ्रवे- 

शनीयमिल्यथः । तोरणे चेति+---तथत्यनन हस्तद्रयान्तरारूतोक्ता भूमरूपरिं समता 

समभागतारेस्मदतनिरषातस्तु(?)यथासंभवम् । अत एव विरेषमाह--धटादिति+--तथा 

ख तुखायाः पाशचैद्रय हस्तद्वयान्तरारु दक्षिणेोत्तरयोस्स्तमस्य द्यं निखाय तयोरर्पारं उन्तराग्र 

काष्टं देयं ; तदेतत् तोरणमिति बोध्यम् । तस्य॒ शरे तु कथयन् तच्चावश्यं 

धटादशाडमुरोचमित्याह--धटादति। अवर्बाविति---तोरणाम्बां संबद्धो तदधः प्रदेशे 

छम्बमानो अधोमुखो ण्मयो तद्धोककरूपो सूत्रसंबद्धौ धटमस्तकचुम्बिना तुराप्रांतद्रयो- 
परिभागस्षृको अवलरम्बा तत्सं्ञकौ कायीवित्यथैः । धटमस्तकचुभ्बिताचिति पाखान्तरे 
बहुनीहिः । सम्यग्हानाथमेवावरम्बद्वयकूरणम् एतत्फरूमनुपदमेवाम्रे स्पुर्टाभविष्यति-- 

स विज्ञयः समो धट इति | तस्याम तद्ाधारदेश् चाऽऽ्-- प्रगति । 

कट्पयेत् -- स्थापयेव् ॥ आस्तरणामिदम् । पश्चिमे रशिन्ये | अन्यस्मिन् 
पूरवे । लुभामिति --- इष्टकाभस्मपाषाणकपाखाश्थदुर्गन्धादेेवनजितामत्यथ. । 

पिटकं --रिक्यम् । इष्टकेति,--चयनीयत्वनाभ्यदंतत्वात् पूवेनिपातः । सुचये फा 

१.८च्*, ^ध एव च › इति पागन्तरे । २. क. घ. उच्चरत् । ३. फ. णमेतत् । ४. फ. 
फठंकथ० | ५, फ. ‹ स्थापयेत् ̂  इति नास्ति 
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तस्मिनिष्टकाम्रावपासुभिः }2 अत्र च मृत्तिकेष्टकाग्रावपांसृनां विकल्पः | ̂“ परी- 
षका नियोक्तव्यास्तुकामानविशारदाः ॥ वणिजो हेमकारारच कास्यकारस्तथेव च । 
काथः परीक्षकौर्मद्यमवलम्बसमा धटः ॥ उदकं च प्रदातव्यं धटस्योपरि प- 
ण्डितैः ! यस्मिन्न प्ठवते तोयं स विज्ञेयः समो धटः ॥ तोख्यित्वा नरं पूव प- 
स्वात्तमवर्तायं तु । धटे तु कारयेन्नियं पताकाष्वजखोभेतम् ॥ तत आवाहयंदवान् 

विधिनाऽनेन मन्त्रवित् ! वाद्तरितू्यघोषैरच गन्धमाल्यानुरपनेः ॥ प्राङ्सुखः प्रा- 
ज्ञङिभूत्वा प्राक््वाकस्ततो वदेत् । एह्येहि भगवन्मं स्मिन् दिव्ये समाविश ॥ 

सहितो गोकपैर्च वस्वादियमर्रणैः । आवाह्य तु धटे ध्र पर्चादङ्गानि वि- 
न्यसेत् ॥ इन्दं पूरवे तु संस्थाप्य प्रतेशे दक्षिणे तथा । वरुणं पर्चिमे भाग ऊु- 
बरं चोत्तरे तथा ॥ अगन्यादिलोकपारंस्व कोणमागेषु विन्यसेत् । इन्द्रः पीतो थमः 

स्यामो वरुणः स्फटिकय्रभः ॥ कुबरस्तु सुवणौभो वह्िश्वापि सुवणभः । तथैव 
नैत्रदतिः स्यामो वायुधूम्रः प्रशस्यते ॥ इशानस्त॒॒भवेद्रक्त एवं ध्यायत्रमादि- 
मान् । इन्द्रस्य दक्षिणे पारश वसूनाराधयेदरुधः ॥ धरो ्ुवस्तथा सोम आप्चवानि- 
छोऽनटः । प्रत्यूषश्च प्रभातश्च वसबोऽ्ट प्रकीतिताः ॥ देवेरोशानयोरमष्ये आदिव्ा- 
नां तथ्चाऽयनम् । धाताऽर्यमा च मिवकङ्च वरुणोऽशभंगस्तथा ॥ इनदरो विवस्वान्पूषा 

बारुभद्र 

भावात्तल्याथेत्वच्चाह--- अत्र चेति } ““ छत्तिकेस्येव सत्यम् `” इति श्रुतरुक्तकमादाह-- 

मर्तीति। परक्षप्रकारमाह -- परीति,--पर्चादिति |तस्मादेति पाठान्तरम् । पताकेति। 

पताकासहितध्वजशोभितमित्यथः। अल्पमहव्वङ्कतोऽनयोरभदः। एवमग्रेऽपि। परित इति भावः 
+ ^ 

मन्त्रवित् --धममविदिति पाठान्तरम् वृतीयाद्यसुपरक्षणे । अनुखेपनं स्नानचूणेम्। अनेन 

विधिनेस्युक्तविधिमेवाऽऽह-- एहयेहीति,-अनेन धमदेवतास्वरूपमपि कथितम् । अस्मिन् 

तुराख्ये। क्सवश्राऽऽदित्याश्च मर्तश्च गणाश्रेति द्न्दरः। अङ्गानि लोकपालादीनि । तद्मकार- 

मेवाऽऽह--इन्द्रमित्यादिना । "एतेषां ध्येयरूपाण्याह--इन्द्र इत्यादि । भगे इति,- 

पाश्च वसूनावाहयेदिति पाठान्तरम् । तेषां सङ्खयामाह-- घर इति । देवेशः इन्द्ः 

तथाऽचैनं ; तथाञ्यनमिति पठान्तरम् । प्राग्वदाह --धःतेति। वसू्णोऽड इति पाठः अन्योऽ- 

१. क. तारयेत् । २. क. धरष्वरः । ङ. धारोऽध्वरः । ३. ख, थागणम् । ४. ख. अद्युः । 
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| पज"या दमः स्मृतः । ततस्वष्टा ततो व्रष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इत्येते द्वा- 

दश्ाद््या नामभिः परिकीतिताः । अञ्चः पार्विममगे तु सद्राणामयनं विदुः ॥ 
वीरभद्रस्च शम्मुस्व गिरिशस्च महायद्याः । अजेकपादषवुंष्यः पिनाकी चाप- 
राजितः ॥ भुवनाधीश्वरश्चैव कपाली च रपति: । स्थाणुमवस््व भगवान् रदा- 
स्वकादरा स्मृताः ॥ प्रतरारक्षोमध्ये वु मातृस्थानं प्रकल्पयेत् । तराह्यी माहेश्वरी चैव 
कौमारी वैष्णवी तथा ॥ वाराही चैव महेन्द्र चामुण्डा गणसंयुता । निक्रतरुत्तर 
भागे गणञ्चायतन चिदु: | वरुणस्यात्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यत । गगनः सपद्च- 
ना वायुरनिखा मारुतस्तथा ॥ प्राणः प्रणिश्चर्जावो च मरतोऽौ प्रकीर्तिताः | 
धटस्योत्तरमागे तु दुगोमावाहयेद्रुधः॥एतासां देवतानां तु खनाम्ना प्रजनं विदु : | भूषा- 

वसान धर्माय दवा चा्यादिकं क्रमात् ॥ अघीदि परस्चादङ्गानां मूपान्समुपकस्पयत् | 
गेन्धादिकां निवयान्तां परिचयो प्रकल्पयेत् ।।”इति। अत्र च तुखां पताकाष्वजारङ्कृतां 
विधाय तस्याम्““एयहि"इति मन्त्रण घममावाद्य'धमायाघ कल्पयामि नमः+इत्यादिना प्र- 

योगणाघ्यपाद्याचमनीयमधुपकाचमनीयस्नानवच्नयज्ञपवीताचमनीयमुकुटकटकादिभू- 
रन्त द्वा इन्द्रादीनां दुगौन्तानां प्रणवायैः स्रनाममिरचतुध्यन्तेनमेन्तैरष्यादिभूषान्तं 
पदाथाुसमयन दत्वा घमौय गन्धपुष्पधूपरदापनेवेघानि दत्त्वा इन्द्रा्दानां गन्धादीनि 

बाटबट्री 

पपाठः । अजघन्येत्यादिः कऋमादुभयविजेषणम् । गणपदाथनाह--अग्नेसत्यादि } अयनं 

स्थापनम् । तानाह--वीरेति । अत्र महायख्ा इति गिरिद्यविश्चेषणम् । विदांपतिरिति। 
कपािविश्ेषणम् “ दौ विद्धौ वेद्यमनुजोःः इति कोकः । भगवानिति भवविशेषणम् । 

भग इति पाठानतरम् । क्रमस्य विवक्षितरवात् प्रेतेशस्य पूवेनिपातः । मातृस्थानमिति 

समस्तपाठः । ता आह- ब्राह्मीत्यादि | गणसयुततिं विशेषणं चामुण्डबाः; तथा च 

सप्त बोध्वाः। गणेद्च एक एव । मरतां--वायूनां । तानाह--गगन इति प्राणेशजीटा- 

विल्याषेम् । सञुद्धेयमाह--घटस्योत्तरोति। पूजाकममाह--भूषेति ,--अवेप्रभूत्यरुकारान्। 

तत्करमेण धर्माय प्रधानदेवतये द्च्वा पश्वादिन्द्रा्दानां तथैच ऊयीदित्यथः । निवेद्यो 

नैवेद्यः । सवेैथोक्तकणेति भावः । अस्याथमाह--अत्र चेति, -- तुराख्यदिन्यविषये 

इत्यथः! पूजाक्रम इ्यत्रान्वयः। काण्डान्वंसमयस्याभावादाह--पदार्थोति, _- तद्रीव्येलयथः। 

9. “च इति कचित् । २. क. ख. घ. छ. अध्यादि । ३. परिक० (पाठान्तरम् 3) ४. शच 
इति कचिनास्ति । ५. ख. ष्यं । ६. फ. ण्डायाः । ७. फ. काण्डादु् । 
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ववदत् गन्धपुष्पाणि च धटप्रूनायां रक्तानि कायाणि ; यथाऽऽह नारदः--“रक्ते- 
मन्धेस्च माव्यै्च दध्यप्रपाक्षतादिभिः । अचेयतन्च॒ घटं प्रवं ततः शिष्टस्तु 
पूजयत् ॥'‡ इति । हन्द्रादीनां तु विदषानभिधानायथालामं रक्तैरन्येवा प्रूजनमिति 
प्रजक्रमः | 

एतच्च सवै प्राडधिवाकः कुर्यात्; यथोक्तम्--““प्राडिवाकस्ततो विप्रो वेदवदाङ्गपा- 
रगः | श्रुतव्रत्तोपसंपनः शान्तचित्तो विमत्सरः। सत्यसन्धः चिदंशः सव॑प्राणिहित 
रतः । उपोषितः रद्धवासाः कतदन्तानुधावनः ॥ सवासां देवतानां च पुजां कुयो- 

दयथाविधि। तथा त्इविभिश्वतर्भिश्वतसषु दिश्च ोकिकौम्न होमः कार्यः; यथाऽऽह-- 
““चुरदि्चु तथा होमः कर्तन्यो वेदपारौः  ाञ्येन हविषा चैव समिदविर्होमसाधनेः॥ 
साविच्या प्रणवेनाथ स्वाहान्तेनैव होमयेत् | ” प्रणवादिकां गायत्रीसुच्चायं॑पुनः 

बार्भटरी 
गन्धादौ विरेषमाह-- गन्धेति । शिष्टान्---शेषभूतान् अङ्गानिति यावत् । अन्येव 

गन्धपुष्पः । यथोक्तमिति, नारदेनेति भावः । ततः तस्याः पताकाद्यलङ्कारवि- 

धानानन्तरं श्रतं वेदशा इत्तमाचरणम्| सलयसन्धःसलयसङ्कल्पः+शुद्धवासाः आद्रेवासा इति 

पाठान्तरम् । अन्यदप्याह-- तथेति | यथाऽऽहेति,--पितामह इति शेषः । प्रतीति- 
चलुरदिक्ष इति पाठान्तरम् । तथेति सुचये । कथं कायैमित्याकाडक्षायां तत्र व्याण्याह 

--आज्येनेति, समेति | एतत्तितिय एवसाथक्यं ध्वनयन्नाह-- होमेति,--एतीत्त- 

तयरूपहोमसाधनेरिय्थैः । उत्तराद्धऽन्वयोऽस्य । मन्त्रमाह-साविव्येति । अथशब्द 

आनन्तयं । एवेन तदभावव्यवच्छेदः। प्रणवेनेयस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः । युक्त्वं तृती- 

याथस्तदाह-प्रणवादीति) अथा्थंः-पुनरिति-प्रश्ादिलथेः।स्वाहोति-वषट्कार इत्यनेन 

सामान्याथकत्वक्ञापकेनायं साधुः प्रसिद्धत्वात् हविः शब्दाथमाह-- चरूदिति,---चवौज्य- 

समिध इत्युचितम् । अत्ाऽऽज्यहविस्समिधां संप्रतिपन्नदेवताकस्वात् मिकितानामव होमः 
सान्नाय्ययोरिवेति कश्चित् । तन्न । आज्ये ““स्॒वेणावद्यतिः इति खवस्य चरोः ““सक्दुपस्त- 

णाति? ^“ मध्यास्पूवांधां हविषोऽवद्यति?ः “प्रलयभिघायं हविः? ““अवत्तं च “* एषोऽ- 

वदानघमेः?” इत्याश्चवरायनादिसूत्रात् खवः समित्सु असामर्थ्याद्धस्तस्येव तत्वाद्धिन्नसाधनक 

स्वात्तन्त्रताजुपपत्तेः। सान्नाण्यहोमयोस्तु जह्वा एव साधनत्वात्तन्त्रता युक्ता । तदेतत् ध्वनय- 

१. कृ. दत्वा । २. क. ध. छ. केऽ } ३. बार. प्रतिदिश्च । ४. आन १. १०. १८५। 

५, फ, द्विह° । 
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स्वाहाकारान्तं प्रणवमुच्चाय समिदाज्यचर्न्प्रयेकमष्टोत्तरशतं ज॒हया्ध्यथः } एवं 
हवनान्तां देवपूजां विधायानन्तरमभियुक्तम्थं वक्षयमाणमन्त्रसहितं पत्रे छिखित्वा तत्पत्रं 
दोध्यशिरोगतं कयात् ; यथाऽऽह--यं' चाथमभियुक्तः स्याट्त्वा तं तु पत्रके। 
मन्त्रणानन सहितं तत्काय तु शिरोगतम् |" मन्तरस्चायम्---“* आदित्यचन्द्रावनिलोऽ- 

नरश्च चोभूमिरापो दृदयं यमद्च | जहद्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मङ्च॑ जानाति 
नरस्य त्तम् ॥ ” एतच धमावाहनादि शिरा पत्रारोपणान्तमनुष्ठानकाण्डं 

सवदिव्यसाधारणम् : यथोक्तम् - ^ इमं मन्त्राविधि कत्र सवदिव्यपु 
योजयेत् ! आवाहन चे देवानां तथेव परिकस्पयत् ॥ `” इति । अनन्तरं 

पराड्धिवाका धटमामन््रपत्--*धटमामन्तरयेचव विधिनानन शाल्रवित् ।* इति 

स्मरणात् । मन्त्रास्च दाक्ैता--+^त्वं घट ब्रह्मणा सृष्टः पर्रक्षा्थं दुरात्मनाम् । 

धकाराद्धमंमृतिस््वं ठकारात्कुटिटं नरम् ॥ ध्रृतो भाव्यसे यस्माद्धटस्तनाभिधीयसे । 
चं वेत्सि सर्वैजन्तृनां पापानि सुकृतानि च ॥ व्वमेव देव जानीषे न विदथानि 
मानवाः | व्यवहाराभिरास्तोऽयं मानुषः शुद्धिमेच्छति ॥ तदेनं संदायादस्माद्वम- 

तखरातुमहीके।» इति । सोध्यस्तु ““तवं तु!" इत्यादिना प्रूवाक्तेन मन्त्रेण तुरामामन्त्र- 

येत् } अनन्तरं प्राडिवाकः शिरोगतपत्रकं रोध्य यथास्थानं निवेद्य च धटमारापय- 
ति--““ पुनरारोपयेत्तस्मिन् स्थित्वाऽवस्थितपत्रकम् *”। इति स्मरणात् । आरोपितं च 
धिनाडीपञश्चकं यावत्तेथवावस्थापयेत्। तत्कारपरक्षां च व्योतिःशाख्रागिज्ञः कुयात्- 

बारुभट्री 

त्राह प्रत्येकमिति। अन्यदाह--एवमिति | शोष्येति+--दिन्यकारिणः रिरसि बध्नी- 

यादियथैः । यथाऽऽहेति,-- पितामह इति रेषः। यं चाथेभिति,-- यद्थकमका- 

भियोगविषयीकृतो दिव्यकारी स्यात् इदयथेः ! पितामहोक्तमेव मन्त्रमाह--मन्त्रस्चेति । 

आदित्योति,- अभ्यर्हितत्वात् पूवैनिपातः। यथोक्तमिति, पितामहेनेति भावः। आदि- 

वयेस्यभ्रिममिदं पद्यम् | चेनाप्रेमसवेससुच्वयः । पितामहमेवाऽध्ह-- घटमिति । 

दरदिताः- तेनेव, धतः चो देशेऽवस्थापितःत्वं यस्मान् कुटिरं नरं भावयसे- प्रतिपादय 

सि तेनेत्या्यन्वयः । तमेवाऽऽह--पुनरिति। विकषषमाह--आरोपितं चति | तत्काटठेति- 

१. क. संञ्ञो० । २. ख. यथाथम० । ३. ङ. मोँ हि । महामारते आदि* ७४. २८. । 
४, क, यते | ङमेत | ५. क. येत । ऊ. अभिम० । ६. क. श्रारथेम् । ७. प. ब. त्वमिति नास्ति। 

10 
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४ ज्योतिर्विद्याह्मणः श्रेष्ठः कुयात्कारुपरीक्षणम् | विनाञ्यः पञ्च विज्ञेयाः परीक्षाकार- 

कोविदः ॥ ” इति स्मरणात् । दरगुवक्षरोच्ारणकाटः प्राणः ; षटप्राणा विनाडी; 
उक्तं च---“ दशगुरूबणः प्राणः षट् प्राणाः स्यद्विनाडिक्षा तासाम् } षष्ठया घटी 
घटीनां षष्टयाऽहः खारिभिर्दिवसैः ॥ मासः ” इति । तरसिमस्व कारे ुद्धयञ्चदि- 

परीक्षणार्थं चयः पुरुषा राज्ञा नियोक्तव्याः । ते च जुद्धयञ्ुद्धी कथयन्ति | यथोक्तं 

पितामहेन - ““ साक्षिणां ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथादृष्टाथंवादिनः । ज्ञानिनः इचयो- 
ऽदुन्धाः नियोक्तव्या दृपेण तु ॥ शेसति साक्षिणस्सरवे ञुद्धयद्युद्धी पे तदा | › ' 
इति । जुद्धयञ्द्धिनिणयकारणं चोक्तम् -- «: तुतो यदि वर्धत स शुद्धः स्यान 
संशयः। समो वा हयिमानो वा नँ विशुद्धो भवेच्रः॥"ईति। यत्तु पितामहवचनम्-- 
^“ अल्पदोषः समो ज्ञेयो बहृदोषस्तु हीयते ।”) इति तत्र॒ यद्याभियुक्तस्याथेस्यास्पत्वं 
बहृत्वं च न दिव्येनावधारधेतुं शक्यते, तथाऽपि सकृदमतिपुवेत्वेनास्पत्वमसच्ृन्म- 

सुबोधिनी 

अथ घटाक्रतििस्यते इति । धटाातिः धटथ्रकरण पव । षष्टयाहः खा्चिमिर्दि- 
नै्मास शेत ! अत्र खशब्देन शयून्यमाभिधीयते । अभ्निश्ब्देन च त्रितवसङ्खया, ततश्चवं रूपो 

ऽङ्कः सखम्पद्यते- २० ॥ १००॥ १०१॥ १०२॥ 

नारुभटरी 

विनाडीपञ्चकेल्थेः । तमेवाऽऽह--ज्योतिरिति,---ञ्योतिरशाखविदो ये ब्राह्मणास्तेषु श्रेष्ट 

इत्यथः । पदत्रयामित्यन्ये । परीक्षाकाखति--कारस्य परीक्षा परीक्षाकारूः राजदन्तादिः 

तत्र कोविदैरिष्य्थैः । परक्ष्याः काति पाठान्तरम्-- तैः परीक्ष्याः सत्य एव विज्ञेया नान्य- 
थेल्थेः । तत्र दरोति,-- तथा च विनाडीपञ्जकयुच्यते । अहः खाभिभिरिति- 
अहः अहोरात्र; त्रिशतेति पाठान्तरम् । तस्मिन्निति--विनाडीपञ्चकरूपेलथः । अटुन्धा 
इति छेदः । नपे इति विषयसप्तमी । नुप इति पाठान्तरम् । चोक्तमिति --नारदे- 

नेति शेषः स शुद्ध इति, विशुद्ध इति पाठान्तरम् ! अत्र वृद्धिरूध्वेगतिः हानिर. 
धोगतिः, अतो न पूरवीविरोधः । अत एवान्यविरोघ परिहति--यत्तिति । न दिव्येनेति,- 

9. ग.ङ. “पष्टवाहोरात्र उक्तश । त्रिरद्धिदिवस्मासः' इति। ख. छ. “"लाभिभिदिवेतेमौसः'' 
इति । २. ख, भष्ठाः। ३. ख. स्ु०। ४. ना०-9. २८२. ¦ ५. इदं मूके नास्ति 



दिव्यप्रकरणम् ' ससव्याख्यामिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ८६१ 

तिपुवत्वेन च महत्वमिति दण्डप्रायरिचित्तान्पत्वमहक्वमवधार्यते । यदा चानुपलक््य- 
माणद्रष्ठकारण एव कक्ष्यदीनां छेदो भङ्गो बा भवति, तदाऽग्यञ्चुद्धिरेव--““कक्यच्छे- 
दे तुत्माभङ्गे धटककटयोस्तथा। रज्नुच्छेदेऽक्षभङ्गे च॑ तथेवाडुद्धिमादियेत्।)» ईति स्मरणा- 
त् ¡ कश्यं शिक््यतटम् | करकट तलन्तयोः शिक्याधारार्वाषद्रक्रावायसकारुकौ क- 
कट श्रङ्खसन्निमौ । अक्षः पादस्तम्भयोरुपरि निविषटस्तुखधारफः । यदा तु दृस्यमान- 
कारणक एषां भङ्ः, तदा पुनरारोपयेत्--““रिक्यादिच्छेद मङ्खघर पुनरारोपयेनरम्। 
इति स्मरणात् | ततस्च “* ऋऋविक्पुरोहिताचायान्दक्षिणाभिर्च तोषयत् । एवं कार- 
येता राजा भुक्त्वा भोगान्मनारमान् ॥ महती कीर्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय कल्पते 1" 
यदा तूक्तटक्षणं धटे तथैव स्थापयितुमिच्छति, तदा वायसादुपघातनिरासार्थ 
कपाटादिसहितां शाखां कुयात्-““ वडाखर्मुच्छितां श्भा धटरालां तु कारयेत्। 
यत्रस्था नोपहन्येत श्वभिदचाण्डाटवायसेः ॥ तत्रैव छोकपाखादीन् र्वि निवे- 
रयेत् । त्रिसन्ध्यं प्ूजयेच्चैनन् गन्धमाल्यानुरेपनेः ।॥ कपाटबीजसंुक्तां परिचार- 

बाङुभट्री 
तथा नियमाभावात् ! महत्वामिति,--इदं च कशिरःस्थापितपत्रेणेवावगतमिति भावः ! एवं 

चेतस्परं तत् न तत्पराभेति विरोध इति भावः। विक्षेषमाह--यदा चेति | च; ववर्थ । अनु- 

पोति बहुनीहिः ठेदादिविक्षणम् । तमेवाऽऽह-- कृश्यति | अस्पषटस्वादिना भेदानाह-- 

कक्ष्यमिति! धटस्य ककैटाविति समासः। अन्यथा दोषापत्तेरिस्याह-ककेटाविति।तुखन्तयोः,- 

संबद्धो। वेरश्षण्यादाह-- यद् विति। तमेवाऽऽह--शिक्यादीति,--अत एव शिक्यमिति 

व्याख्यातम् ; व्यक्तयाभिभ्रायं बहुवचनम्; अन्यथाऽनयोर्मिथो विरोधः स्पष्ट एवेति भावः | 
व्यासोऽपि--“ कक्षच्छेदे तुराभङ्गे धटककंटयोस्तथा । रज्जुच्छेदेऽक्षभङ्गे च दद्यच्छुद्धि 

युननरेपः ॥ इति । कात्यायनोऽपि ८“ शिक्यच्छेदे तुरासङ्के तथा वाऽपि गुणस्य चा ¦ डुद- 
श्च संदाये चैव परीक्षेत पुननरम् ॥ ' अनेन कारणन्तरमप्युक्छम् । आढृत्तिस्तो- 
ठकनसमात्रस्य न साङ्गप्रयोगस्येति प्राच्याः । एवं तु वैर्युण्यापारेहारात् साङ्खैप्रयोगः आव- 

सनीय इति मदनः । तोखनमात्रा्यमेव मूरुसम्मतम् । शेष॒ पितामहोक्तयैव पूरयितु 
व्णिकामाह--ततश्वेति,--दिग्यकारीत्यथः । उपसहरति--स एवमिति । ब्रह्मभूधाय- 

बह्यस्वाय। इच्छति ,-राजा । पितामहमाह-विशाखामिति,- विस्ठतामित्यथेः। उच्छिताम्- 

उन्नतम् । य॒त्रस्थः+-षटः। ततैव शाखायामेव। एतान्--रोकपाखादीन् । कपाटबीजेति (र 

१. क. काष्टादीनां । ख. कक्नादीनां । २. ख. कक्ष ° । ङ. ग. कक्षाच्छे° । छ. क्या- 
चछ० । २.ख.वा। ४.ना.--9 २८४.।५. ख. कक्षं । £. क.धटः ¦ ७.ख. न्नतां | 

<८.ख.ग सवौन्। ९ ख. छ. तान्! 9०. प. फ, ण्यपापापरि० ! ११, फ, ङ्गः प्र° । 
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करक्षिताम् । मृत्पानीयानिसंयुक्तामराल्यां कारयेन्नृपः |!” इति स्मरणात् । बीजानि 

यवत्रीह्यादीनाम् । ॥ १००॥ १०१ ॥ १०२ ॥ इति धटविधिः ॥ 

इदानीं करमप्रा्मसिविपिमाह- 
द मदितव्रीहेरै = © = 

करो विग्रदितन्रीहरक्षयितवा ततो न्यसेत् | 
प (> तावर ज न 

सप्ताश्चत्यस्य पन्राण तत्सून्नाण वष्टयत् ॥ १०३ ॥ 

दिन्यमातृकोक्तसाधारणधर्मेषु सत्स तुखाविधानोक्तधमावाहानादिशिरःपत्रारे- 

पणान्ते च विध्यन्ते सत्ययमम्निविधौ षिरोषः--विमृदितत्रहेः विमृदिताः विवैषिताः 
रोहः कराभ्यां येनासौ विनुदिठन्रीरहिस्तस्य करौ लक्षयित्वा तिककालकत्रणाकेणा- 
दिस्थानेष्वरुक्तकरसादिनाऽङ्कयित्वा; यथाऽऽह नारदः ““हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुयाद्र॑सप- 
दानि तु।*ईति | अनन्तरं सप्ताश्वत्थस्य पर्णानि हस्तयोरज्ञखीकतयोन्यंसेत्-“"पत्रैरञ्लछि 

स यदि तुरित ऊध्वं गच्छेत्तदा शुद्धिः, अन्यथा तु विपययः। यत्त॒ वा नारदीयम्-- 

““तुङितो यदि वर्धेत विशुद्धस्सखान्न संडयः। समो वा हौीयमानो वान वा शुद्धो भवेत्ततः॥”' 

इत्यनया गत्या शुद्धिवचनं तत्तदुक्ताभिमन्तरिणां विषयं दष्टम्यम् ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 
[ [द व्रीहेरित्यादि ० तप्तायः पिण्डधारणक्षाखम्- करो विम्रदित ॥ १०३ ॥ 

कृतनीहिवैमदनस्य तक्चतखोहादाहस्पष्टीकरणाथ हस्तो कृतचणप्रदेरो रेखाकरेण 

नारभद्ी 

दाकपा्थेवादि ; कपरेत्यत्राह्ञो्यच् । तेन तत्कमेधारयो वा । परमततात्पथमाह- 

अरान्यामिति ॥ १०० ॥ १०१॥ १०२ ॥ इति धटविधिः ॥ 

सङ्गतिमाह--इदानीं क्रमेति,--उदेशक्रमत्यथेः । अच्च प्रागुक्तं सर्वै सामान्यमपे- 

क्षितमिव्याद--दिव्येति | णान्ते च विधो सतीति पाठः+ विधिः प्रकारः । पणान्त 

विच्यन्ते तिर्केति,--रक्षद्चैनाङ्यो. विध्यन्ते सत्ययमिति पाठान्तरम् । छक्षेव्यस्य व्याख्या 

रिति धात्वथानुसारादाह--अङ्कति | अङ्कयिस्वति पाठान्तरम् । हंसपदानीति पाटः+-- तदा 

काराणि चिह्वानीत्यथः। ततः इत्यस्य व्याख्या--अन्तरमिति । पूर द्विवचनस्यैव सत्वा- 
योरिति दाह- हस्तयोरिति । तत्र विशशेषमाह---अज्ञलीति । नारदमेवाऽऽह- पत्नैरिति । 

१ क. ज. दीनि। २. ख. दिव्यमा० । ३. छ.-ज. विध । ४ -१. ३०१. । 



दिग्यप्रकरणम्) ससव्यख्यापेताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ५५६३ 

माप्य आश्वत्थे: सप्तभिः समः । ” इति स्मरणात् ¡ तानि च हस्तसाहतानि सूत्रेण 
तावद्रष्टयेत् यावन्यश्चत्यपणानि-- सप्तकृतो वेष्टयेदियथः ; सूत्राणि च सक्त ञुङ्कानि 
मवन्ति--वेष्टयीत ्ितिहस्तो सप्तभिः सूत्रतन्तुभिः। ?” इति नारदवचनात् | तथा 
सप्त शामीपत्राणि सप्तैव दूतरोपत्राणे चाक्षतांश्च दध्यक्तानक्षतांश्वाश्चत्यपत्राणासुपरि 
विर््यसत्--“* सप्त पिष्पच्पत्राणि शामीपत्राण्यथाक्षतान् । दु्ाया; सप्त पत्राणि दध्य- 

्तांशवाक्षतानन्यसत् ॥ ̀ > इति स्मरणम् । कुसुमानि च विन्यसेत्--“* सप्त पिप्पकपत्रा 

णि अक्षतान्मुमनो दधि । हस्तयो क्ियत्तत्रसूत्रेणाऽवेष्टंन तथा | ” इति पितामः 
वचनात् | सुमनसः पुष्पाणि । यदपि स्मरणम्--- ““ अयस्तप्तं तु पाणिभ्यामकपतरसतु 
समभि: । अन्तर्हितं रहःञ्ुद्धमदग्धः सप्तमे पदे ॥ ?' इति, तदप्यश्चत्थपत्राभवि अक॑पत्र 

विषयं बदितव्यम्-अश्वत्थपत्राणां पितामहप्ररोसावचनेन मुख्यत्वावगमात्,- "पिप्पटा 

जायते बहिः पिप्पलो बृक्षराट स्मृतः ] अतस्तस्य तु पत्राणि हस्तयोर्विन्यसेद्ुषः।| '” 
इति ॥१०३॥ 

लक्षयित्वा स्ताश्चत्थस्य पत्राण्यन्तथधाय हस्तयोराधाय सक्तकृत्वः सूत्रेण वेष्टापिस्वा 
वक्ष्यमाणखोहा्धण्डापेणनिपुणं लोहकारं गृह्ीततपलोह मण्डलिकस्थितस समाप प्राङ्मुखं 

कुयौत् १०३ ॥ 

बारुभदट्री 
तावदिति क्ियाविङ्षणाभेव्याह-- तावदिति । त्ात्ययोथमाह-समप्तेति | तावतां 

सूत्राणां समाहारः तावस्सत्र् ; तेन तावत्सूत्रेण । सप्तसुञया सददरषयदित्यथः 
इति मदनः । वेष्टनसङ्ख्यासुक्ता तथेव च स्पष्टाथे सूत्रस्य सङ्खथां व्ण चाऽऽह-- 
सूत्राणि चेति, -- वेष्टन निष्टसङ्क्यारोपेण सप्तसूत्राणि चेत्यथैः । विज्ेषमाह -- 

तयेति | नारदमेवाऽऽह-- सप्तेति | अथ -- सञुच्चये । सघेत्यस्योभयत्रान्वयः । 

अक्चतानां स्पष्टं द्रेविध्यमुक्तमनेन ; अत एव टधे दध्यक्षतान्! तथा च पूरवैकवाक्यता । अवि- 

ष्टेत मियत्र भवे क्तः! जवे्टनामिति पाठान्तरम्] सुमन इति जातावेकवचनमिल्याह-- 

पुष्पाणीति । पितामहविरोधं मृरुस्य निराच््--यद पीति | अतुल्याथेत्वेन विकस्पो 

नेति सूचयन्नाइ-- अश्चत्येति } पितामहस्येति+--पितामहकवृकतस्पररंसावचनेनेत्य- 
थैः । तदेवाऽऽह-- पिप्पखादिति ] ॥ १०३ ॥ 

9. ख. पणीनि । २.वा ३. क. क. ‹ वि" नास्ति । ४. “स्पत पिपल..----कसुमानि 

च विन्यसेत् ।'” इति च. छ. योनीस्ति । ५. क. छ. शितं । : - फ. ज पात्रादिः तेन । 

8 
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५६४ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [न्यवहाराध्याये 

कतुर्याभिमन्त्रणमाद् -- 

त्वमग्रे सवैभूतानामन्तश्चरसि पावक | 
साक्षिवत्पुण्यपपिभ्यो बूहि सत्यं कवे मम ॥१०४॥ 

अग्ने त्वं सवभूतानां जरायुजाण्डजसरेदजोद्धिनानामन्तः शरीराभ्यन्तरे चर- 
सि उपयुक्तानपानादीनां पाचकत्वेन वतसे । पावक शुद्धिहेतो, कवे क्रान्तिन् , 
साक्षिवुण्यपपिभ्यः सत्यं ब्रूहि } पुण्यपपिभ्य इति व्यन्ेपे पञ्चमी ¦ पुण्यपापान्य- 
वक्ष्य सयं ब्रूहि दशोयेयथंः । अयःपिण्ड त्रिभिस्तापैः तपे सन्दंेन पुरत आर्नाति 
कतो पंश्चिममण्डले प्राङ्मखत्तिष्ठन् अनेन मन्त्रेण अग्निम् अभिमन्त्रयेत् ; यथाऽऽह नार- 
दः-"'अभ्रिवणेमयःपिण्डं सस्फुि्धं सुरञ्ञितम्। तपे तृतीये सताप्य ्रयात्सलयपुरस्क- 
तम् ॥ ” इति ! स्याथैः-- रोहद्युदधवरथं सुतप्तं रोहपिण्डसुदके निक्षिप्य पुनः 
सताप्योदके निक्षिप्य तृतीये तपि संताप्य सन्दंशोन गृहीत्वा पुरत आनीते, सदयपुर- 
स्तं सदयङाब्दयुक्तं ^“ त्वमभ्ने सवेभूतानाम् ” इ्यादिमन्त्र कतां ब्रूयादिति । 

इतरोऽपि प्रागुक्तनियमवानुद क्ुखोऽयःपिंडमीक्षमाणः कृताञ्जजलिनरैयात्-- त्वमेव 
£ नामिदयादि सवभूता ॥ १०४ ॥ 

बारुभद्री 
कत्तेरिति-प्रणड़वाकस्य तु अग्रे वक्तव्यमिति भावः। ममे द्युक्तिरत्र बीजम् । सवैपदोक्तेराह 

_ जरेादि ] चरसील्यस्य लक्ष्याथमाह-उपयुक्तेति ,-सृक्तादीत्यथः । साेप्रायावेशेषणद्र- 

यमित्याह--पावकेवयादि | साक्षिवत्-साक्षिणो यथा कथयन्ति ; अनेनास्या एवान्वयो 

न पूवत्रापीति सूचितम्। यथाश्रुते पञ्चम्या्नुपपत्तराह--पुण्यति । साक्ष्यनुरोधेन तथो- 

करावपि प्रकृते तदथांसम्भवादाह--दरोयेत्यथं इति । ममेति ,--ेषल्वविवक्षायां षष्टी | 

विकशेषमाह--अयःपिण्डे इति । तापैः क्ियास्यैः । अनेन -- युक्तेन । रती- 
त्पयं फलितमाह--खोहेति । तृतीय इति,-- अधिकरणत्वविवक्षया सप्तमी सत्य- 

पुरस्कृतत्वम विवाक्षितं ; किन्तु तद्धटितस्वमाततं विवक्षितमिलयाह--सलयराब्दयुक्तपिति 

मन्त्रो विरेष्य इत्याह- त्वमिति । अत्र सुरञ्ञितत्वम् अतिङ्ायिततापङ्कतमेव; अत एव 

तस्य सस्फुलिङ्गत्वम् । सुरक्षितमिति पाठान्तरम् । ““जाल्येव रोहकोरो यः कुशरुश्चाभ्निकमंणि। 
इष्टप्रयोगश्चान्यत्र तेनायोऽप्नौ प्रतापयेत् ॥" इति अध्चिवणेमिलयतः पूवैपद्यम् । विज्ञेषान्त- 

१. ख. सन्तप्ते। २. क. पाधि । ३.--9. २८८, २८९ ! ४. फ. तापत्रयफरूमाह् 1 



दव्यप्रकरणम् | ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्चख्यन्या्या च ५६९५ 

प्राडिवाकस्तु मण्डटमूमागादक्षिणग्रदे खकिकमभ्निमुपसमाधाय "अग्नये पावकाय 
स्वाहा › इति अगव्यनष्टोत्तरशतवारं जुहुयादद्नौ --:* शान्यर्ध॒॑जुहयादम्नो 
वुतमश्टेत्तरं शतम् | इति स्मरणात् । इत्वा च तस्मिनम्रावयः- 

पिण्डं प्रक्षिप्य तस्मिस्ताप्यमाने धर्मावाहनादिहवनान्तं पूर्वोक्तविधिं विधाय 

तृतीय तापे वर्तमाने अयःपिण्डस्थमभ्निमेिभन्त्ररिमन्त्रयेत् --- ^ त्वमग्र 
वदास्चत्वारस्यं च यज्ञेषु ह्यसि | त्वं मुखं सवदेवानां तवं मुखं त्रह्मवादि- 

नाम् ॥ जटरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि ञ्युभाद्चभम् । पापं पुनासि वै यस्मात्त- 

स्मात्पावक उच्यसे | पापेपु दशयात्मानमार्चैष्मान् भव पावक | अथवा छुद्धभविषु 

शीतो भव इताङन ।| त्वमप्रे सवंभूतानामन्तश्वरसि साक्षिवत् । तमेव देव जानीष 
न विदु्यानि मीनुपराः ॥ व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति । तदनं सदाया- 

द्स्माद्धमतच््रातुमहंसि ॥” इति ॥ १०४ ॥ 

भपि च-- 
न भः, $ पञ्ारात्पलिक 

तस्येव्युक्तवतो रहं त्पलिकं समम् । 
वणी ५ = (क 9 च 

अिवणे न्यसे्त्पिण्डं हस्तयोरुभयोरपि ॥ १०५ ॥ 

कोहकारोऽपि-- 

तस्येत्यक्तवतो खोहमिलयादि ॥ १०५ ॥ 

बाङंमद्वी 

रमाह -- प्राडति। मण्डटेति, यावति भूप्रदेशे मण्डङानि तत इल्यथः। नारदमेवाऽऽह-- 

रान्त्य्थामिति | तापत्रथमप्यत्रेवाप्नावित्याह-- हुत्वा चति । विधिमिति+--वोन्धमरकारं 

कृत्वेत्यर्थः । सतिसप्तमी । उभयत्र विङ्ञोषणेन सुख्याभ्निनिरासः । ्राडिवाक एवात्र क्त-- 

त्वाबरात् 1 नारदमेवाऽऽह-- त्वमग्ने वेदा इत्यादि } त्वं मुखं ब्रह्मेति, स्वय होमेन 

देववत्तेषामपि तृघतेरिति भावः। परापेषु पुरुषेषु । चरसि वत्तसे । साक्षिवत् अन्तयामिवत् 

देवेति तानीति जेषः तत्स्थाने तत्पाठो वा ॥ १०४ ॥ 

मृलक्दन्यदप्याहेत्याह - अपि चति । सममिलस्य व्याख्या - 

१. ख. देवा०] २. क. त्वमसने। छ. तवमम, तानिः ३. ख. छ. ज. मानव्(> ४. वि. शिग्र 
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५६६ याज्ञवस्क्यस्प्रतिः [ व्यवहाराध्याये 

तस्य कतरिुक्तवतः“'त्वममने सवैमुतानाम्”इत्यायमिमन्त्रणं कृतवतो लौहं ले 
हावेकारं पिण्डं पञ्चाशत्पलिकं पञ्चाशरत्पसम्मितं सममसछ्रहितम् , सवतश्च समं उत्त 

रंलक्ष्णं च तथाऽष्टाङ्गुलायामम्--““असखहीनं समं कृत्वा अष्टा्गुरमयो मयम् । पिण्डं 

त॒ तापयेदश्नो पञ्चाशत्पलिकं समम् ।'” इति पितामहस्मरणात् ; अश्रिवणमभ्निसद- 
रासुभयोहेस्तयोरश्नस्थपत्रदाधिद्वौयन्तरितयोन्यंसेत् निक्षिपेत्माडवाकः ॥ १०५ | 

ततः किं कुयोदित्यत आह- = 

स तमादाय सप्तैव मण्डलानि इनेैजेत । 
स पुरुषस्तप्तं खोहपिणडं अञ्जङिना गृहीत्वा सप्त मण्डलानि रानैतैजेत् । 

एवकारेण मण्डटेष्वेव पदन्यासं मण्डरानतिकरमणं च द्दीयति ; यथाऽऽह पिताम- 
हः--““न मण्डकमतिक्रामेन्नाप्यवोक् स्थापयेत्पदम् । इति ॥ १०५ ॥ 

संव मण्डटानि शनेर्वनेदि्यु्तम् ; तत्ैकेकं मण्डलं विंप्रमाणं मण्डल्योरन्तरं च 

कियस्रमाणकामित्यत आह-- 

पोडराङ्गुरुकं ज्ञेयं मण्डर तावदन्तरम् ॥ १०६ ॥ 
षोड अड्गुलानि यस्य तत् षोडशाङ्गुखकम् ; पोडखास्गुलप्रमाणं 

ज = 0 नअ ०१० त म १०००००८९. 

स तमादाय सप्तेवेत्यादि ॥ १०६॥ 

वारम 
असराहताभेति,-कोणराहितमिलयथेः। अर्थान्तरमाह - सर्वतद्च समाभेति] तदर्थदयमाह-- 

वृत्त स्छष्ण चेति । विशेषमाह-तथाति | पैतामहे सममित्यस्य दविरक्तिरखहीनाभित्यस्य 
चोक्तिरिति भ्रागुक्ताथंलाभः। अत्राभिहीनमिति पाठं धृर्वाऽञ्चिकंणरहितमिति व्याख्यातवान् 
कल्यतरः | अञ्निवणेत्वस्य प्रकारान्तरेणापि संमवादाह- अग्चिसदरामिति,+- दाहकतय 

तततुल्यभित्यथैः । न्यासस्यासंभवादाह -- निक्षिपेदिति । प्राङ्िवाक एवात्र कतैलयाइ-- 
प्राडिति ॥ १०५ ॥ 

तत॒ इति- तत्र निक्षपानन्तरमिलय्थः । कर्तेति रोषः । एवाधक्यं परिहरति-- 

एवेति ॥ १०५ ॥ 

सङ्गतिमाह-- सत्तेवेति । फं कियत् । तस्योभयप्रतियोगिकष्वादाह -- 
0) ४ 

१ , प, + कोपरण | य्. प्, फ. इति क्िपेदिति । 
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मण्ड बोद्धव्यम् मण्डरूयारन्तरं मध्यं च तावदेव] षघोडशाङ्कलकमेव सममण्डलानि त्रे 
दिति वदता प्रथममवस्थानमण्डक्मकमुक्तम् , अतश्वाष्टमण्डलानि प्रोडराङ्गुलकानिः; 
मण्डरन्तराणे तु सप्त तावत्प्रमाणानि ; एतदेव नारदन परिसंख्यायोक्तम्--“* द्राति 

रादङ्गुं प्राहु्मण्डलान्मडलान्तरम्। शष्ठमिमेण्डलैतरमद्युखानां शतद्वयम् ॥ चत्वा- 
रिरात्समाधेकं भूमेरङ्गुमानतः।' ईति । अयमथः--आवस्थानमण्डलात्पोडसाङ्ग- 
लान्मण्डलान्तरमन्यन्मण्डलम् , द्ितीया्ेकमेकं दवात्रिरादङ्टं सान्तरा, तदेवमव- 

स्यानमण्डटं षोडाङ्कुकम् । गन्तव्यानि च सप्त मण्डलानि सान्तरा 
नि द्रतरिरादङ्कलन्यिवमष्टाभिमण्डलश्चलारिंशदधिकं रातद्रयं भूमेरङ्कलमानतोऽङ्क- 
ख्मानामति सावविभक्तिकस्तसिः । अस्मिस्तु पक्षेऽवस्थानमण्डलं पोडदाङ्गुलं 

विधाय द्रात्रिरदड्गुटप्रमाणानां सप्तानां सान्तराट्मण्डररभूभागानामेकमेकं भूमागं 

दविधा विभव्यान्तरारभूमागान् षोडञ्ाङ्कख्प्रमाणान् मिहाय मण्डलभूमागेषु द्वि- 

पोडदाङ्गुरभ्रमाणेषु गन्तृपदमरमाणानि सप्त॒ मण्डलानि कार्याणि ; यथा 

बाङभट्री 

मण्डल्योरिति । प्रमाणाथकाइगुर्शब्दोऽदन्तो निलयङ्काबः मण्डलान्तरम् अन्यत् मण्डरम् । 

सवेमिति न्यायेनाऽऽह-तावदेवेति।न्यूनतां विरोध च परहरति-सपतेति। उक्तम् उक्त्रायम्। 

फलितमाह --अतश्वेति | मण्डलन्तेति --मण्डलानामन्तराणीस्यथैः। तु उक्तवैखक्षण्ये । 

तदेवाऽऽह--सप्तेति,-- तेषा मेव सत्तवादित्ति भावः । परोति,-- उभयसङ्कयामेकीङृ्ये- 

लः । मण्डलान्तरम्--अन्यव् मण्डलम् । उक्त्या अण्डस्य द्वात्रिशद्ङ्गुरत्वस्य 

बाधितत्वादाह-अयमथ इति । उक्तहे तोरेवाऽऽह--सान्तरारमिति । पयंवसितमाह-- 

तदेवापेति | अष्टाभिरिव्याच्थमाह--एवामिति,-उक्तम्रकारेणेत्यथेः । चत्वेति,-बडुबीहिः। 

विभक्स्यन्तरायोग्यत्वादाह--मानाभिति । इतिरथसमात्तो । तदुपपत्तिमाह- सर्वेति । 

अमस्तु पक्षे इति-दितीया्देमण्डलानां ात्रिशदङ्गलस्वमिति नारदोक्तपक्षे स्वित्यथैः । 

कार्याणीति ,-अन्यथा प्रागपि । ततः पादग्र्षपसर्मवादुक्तपश्चतो भेदापच्या तद्विरोघापत्ति- 

9. “शटृपन्वाश्ममाधिकं भूमेस्तुपरिकल्यनम् । ”† उति (पाठान्तरम्) २. क. ख. ग. ङ. च. 

ज. अष्टाभिः । २.--१- २७५- २७६. ¦ ४. ग. भूतभू०। ५. ग. माणमण्डटानविरच्य । &. फ 
^ मण्डटस्य” इत्यादि 'अषशभिरित्या्ः इत्यन्त नास्ति । ७. फ. आय्ादितात् अर्सिमि° 1 ८. फ. 

वान्मूखोक्तप० । 
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तेनेवोक्तम्-““मण्डटस्य प्रमाणं तु कुयोत्तसदसम्मितम्।”' ईति । यत्त॒ पितामहेनोक्तम् 

““कायेयन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्तान्वमं वथा। आग्नेयं मण्डलं चाऽयं द्वितीयं वारुणं स्मृतम् 
तृतीयं वायुदैवत्यं चतु यमदैवतम् | पञ्चमं विन्द्रदेवलयं षष्ठं कौेरमुच्यते ॥ सप्त- 
मं सोमदेवेत्यं सावित्रं व्वष्टमं तथा । नवमं सवैदेवलयाभेति दिव्यविदो विदुः ] द्वात्नि- 
रादङ्कङं प्रा्मण्डलान्मण्डलान्तरम्। अष्टामिमण्डररेवमङ्कलानां शतद्वयम् ॥ षटपजा- 
सत्समधिकं भूमेस्तु परिकल्पना । कतुः पदसमं कायै मण्डं तु प्रमाणतः ॥ 

मण्डले मण्डर देयाः कुशाः शाच्नप्रचोदिताः ॥› इति ! तवम सवदेवलयमपरिमि- 

ताङ्ककप्रमाणं मण्डलं विहायाष्टाभिमेण्डैरष्टामिश्वान्तराैः प्रसेकं षोडशाङ्कलपरमाणै- 
रङगकानां षटपच्वारादधिकं शतद्वयं संपयते। तत्रापि गन्तन्यानि सप्तैव मण्डलानि। यतः 
प्रथमे तिष्ठति नवमे क्षिपतीति न विरुद्धयते अङ्कृटप्रमाणं च--““तिवेग्यवोदराण्यष्ा- 

वूष्वां वा त्रीहयच्रयः | प्रमाणमङ्करस्योक्तं वितस्िदरोद शाङ्ग" ॥ हस्ते वैतस्तिकितयं 
दण्डो हस्तचतुष्टयम्। तत्सहखद्वयं क्रोशो योजनं तच्चतुष्टयम्।)''इतिबोद्धन्यम।। १०६॥ 

बाङंमद्री 

रिति भावः। तैनैव-नारदेनेव। सम्मितं-ठस्यम्। यदि शोध्यपदं षोडश्याङ्गुरादधिकं,तदा- 

न्तरं षोडशाङ्गुलान्न्यूनमेव भवति य दिशोध्यपदं षोडशाङ्गुखादल्पं, तदा विपरीतं काम् 

इति भावः । एवं मूरक्तपक्षेऽपि पदप्रमाणमेव आन्तरमण्डरं तन्मध्ये कायेमिति बोध्यम् । 

अन्यविरोधं परेहरति --- यच्विति । कारयेदिति,-“ अभ्नेविध प्रवक्ष्यामि यथा- 

वच्छाख्रचोदितम् ।” इव्यादिः। मदनरत्ने तु ^“ अष्टमं सवैदेवतमू । पुरस्तान्नवमंयत्त तन्म- 
हत्पाथिवं विदुः॥ मद्धोमयेन तु कतान्यदद्धिः पयुक्षितानि वा।*? इति पाटः मण्डङानां परिमा- 

णमाह- द्रात्रिद्दिति,- इदं प्रागुक्तरीत्या बोध्यम् । प्रचोदिता इति “ विन्यसेच्च 

पदं तेषु कतौ नित्यमिति स्थितिः।'? इति शेषः । ननु नवानां मन्डरानां स्वयसूक्तस्वादष्टा 

भिरिष्ययुक्तम् ; किञ्च प्रागुक्तरीत्या योजने चत्वारिशदाधेकमिस्युचितम् ; अन्यथा 
तताऽप्याधक्यापात्तेरत आह-तत्र नवमिति) तस्सङ्ल्योक्तेः पाठान्तरानुरोधाच्चाऽऽह-- 

अपरीति। मूरादेषैरोधं समाधत्त-तत्रापीति,-नवस्वपीत्यथः। एवं च ̂ “चत्वारिंशत्? इति 

नारदीयं अष्टमनवममण्डरान्तरारूमूमागं विहाय बोध्यम्--तस्य गमनानहंतवात् ; एवं च 
८ चतुर्विहतिराख्याता भूमेस्तु परिकल्पना ॥ ›' इति कल्पतरूक्तपाठेऽपि आद्यमवस्था- 
नमण्डक्टं विहायाङ्गुरुपरिमाणं य्यम् -प्रमाणं चेति ,-बोद्धग्यमिस्यत्नाऽन्वयः॥ १ ०६॥ 
1 

१.-ना० १. २९९. । २. ग. च, स्मृतम् । ३. क. तत्र नव० । ४. फ. छाधिकम् । 
५. फ. च्च › नास्ति । 

ताता ता तन थ 
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सप्त मण्डन्ानि ग्वा किं कर्नव्यपिव्यत आह-- 

मुनि मृदितत्रीहिरदग्धः शुदिमापरुयात् । 
अष्टमे मण्डटे सथित्वा नवमे मण्डले अग्भितप्तमयःपिण्डं त्यक्ता कराभ्यां ब्रीहीन्मदंवि- 

न्वा अदग्हस्तश्वच्छद्धिमाप्यात्। दग्धहस्तश्वेदञ्चद् इलयथंसिद्धम् । यस्तु सन्त्रासात्प्रस्ल- 
छन् हस्ताम्यामन्यत्र दद्यत .तथाऽप्यशचुद्धो न भवतिःयथाऽऽह कात्यायन :-““प्रस्वलनभे- 

रास्तश्चत्स्थानादन्यत्र द्यते] अदग्धं तं विदुर्देवास्तस्य भूयोऽपि दापयंत्।।"'इति॥ १०६-॥ 
किञ्च --- 

अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहे वा पुनहैरेत्॥ १०७॥ 
यदा गच्छतोऽन्तराष्टममण्डखादवौगेव पिण्डः पतति दग्धादग्धल्े वा 

सङायः, तदा पुन्हरेदियथप्रा्सुक्तम् । अत्र॒ चायमनुष्ठानक्रमः--ूर्वयुभूतच्यदि 
विधायर्पैेयर्मण्डल्राने यथाराच््रं निर्माय मण्डत्मराधिदेवताश्च मन्रेसतत्र तत्र संप्र 
व्याप्िसुपसमाधाय शान्तिहोमं नि्वैय अग्मावयःपिण्डं निधाय धमावाहनादि- 
स्वैदेवताप्रूनावनान्तां निर्य, उपोषितस्य खातस्यःऽऽद्रवाससः पश्चिमे मण्ड तिष्ठ- 
तो ब्रीहिमर्दनादिकरसंस्कारं विधाय प्रतिङ्धापत्रं समन्त्रकं कतुः शिरसि बध्वा प्राइ- 

वाकस्तुतीये तापेऽप्निमभिमन्त्य॒तक्नमयःपिण्डं सन्दंदोन गृहीता कत्रेभिमन्तितं 

स॒क्ताभिमेदितनीहिरित्यादि ॥ १०७॥ 
वाखमद्री 

सप्तेति+-नन्विस्यादिः। भिन्ने पदे मुख्यस्य तस्याभावादाह-- तप्तमय इति| तात्पर्याथै- 

माह त्रैहीति,--शब्दस्तु प्रागुक्त एव प्रकृतव्वादाह--अद्ग्धदस्तर्चेदिति। अर्थोति,- 

वि्चीऽपि मूक प्रत्यय तस्य सिद्धस्वम्) विरेषमाह-- यस्त्विति | स्वटन्निति,--अभिशस्तः 

संत्रासाव् भ्रस्खलन् सन् यदि हस्ताम्यामन्यत्रत्या्न्वयः । मुर हरस्तीदिति जातवेक- 

वचनम् । तस्येति शेषस्वविवश्चया ष्टी । अयः्पिण्डामिति शषः । राजेति भावः ॥१०६॥ 

मूरो्तमन्यदाह-र्विः चेति। गच्छत इति, --इस्त्ाभ्यामिति शेषः । नायमपूरवो विधि- 

रिस्याह-- अर्धप्राप्तमिति । सष्टाथेमाह-- तत्र॒ चेति+--अभ्निविधिविषये इत्यथः । 

अधिदेवताः अग्न्यादयः विधाय कारयित्वा । गृहीत्वेति, -तस्मुरतः समानीतमिति शेषः। 

१. क. शुद्धो न भवति ; यथाऽऽद्। घ. अदग्धदशचद्धिमाठयात्। २. विश्व तं। ३-ख-य पर् । ४. क, 

ड. छ. 'मन्तरैः?इति नास्ति। ५.क. मदैनादिसंस्कारम्। ख. दिकं करस ० छ. दिक संस्का ° ६. ए. वाही- 

निति! ७. क. विनापि प्रतयमिति मूर तस्य साधुत्वम् । विरे° । ८. जनेन मिता० शस्ताद्यत्र' इति 

पाठो स्यते! ९. मिता० ‹ अत्र च ' इति । 
72 
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तस्याज्ञौ निदध्यातु । सोऽपि मण्डलानि सप्त गत्वा नवमे मण्डटे परक्षप्यादग्धः 
डुद्धो भवतीति ॥ १०७॥ इत्यभ्रिविधि 

सप्रस्युद्कविधिमाह-- 
क (८ ^ रि 

सयन माऽभिरक्ष त्वं वरुणदयभिशाप्य कम् | 
(अ थस्य [° ओकः 9, 

नाभिदश्चोद्कस्थस्य गृहीत्वोरू जलं वित् ॥ १०८ ॥ 
हे वरुण सव्येन मौऽभिरक्च व्वमित्यनन मन्त्रेण कमुदकमभिराप्याभिमन्व्य 

नामिदघ्रोदकस्थस्य नाभिप्रमाणोदकर््थितस्य पुरुषस्योरू गृहीता रोध्यो जल 

प्रविशेत् जछे निमज्जेत् ] एतच वरुण पृजायां सत्याम्--*“ गन्धमाल्यैः सुरभि- 
भि्मधुक्षीरघृतादिभिः । वरुणाय प्रकत प्रूजामादौ समाहितः॥” ईति नारदस्मर- 

कृतलक्षणो हस्तो ददीयित्वा पुनश्च श्रदितनीहैरप्यरक्षितदाहः पराजयम्यञ्जकरूलारस्वेदा- 
क, , ~ ९ 

दिलक्षणहीनः कृहकादिशङ्काविानमुक्छ उुद्रमाप्नुयात्। दाहसंशयान्तरापिण्डपतनयोस्तु पुनः 

त्रिरात्रे सप्तरात्रे वा स्शछल्यन्तरानुसारात् करणमवसयम् ; स्पशटटमन्यत ॥१०५।॥१०६॥ ०७] 
[ब = ५५ #~ ४ [ कभ 

प्रागुक्तानेयमवानेव चपब्राह्यणादाधेष्टितसुदढकान्त गत्वा ततः - सत्येन समाम 

रक्षस्वेत्यादि ॥ १०८ ॥ 

वारभद्री 

सोऽपि कतयीऽपि ॥ १०७ ॥ इत्यभिविधिः ॥ 

सङ्गतिमाह-- संप्रतीति। मामित्यस्य मेव्यादेश इत्याह-- मामिति,-- ततं एव कतु 

रय मन्त्रः। इतीत्यस्य ग्याख्या- अनेन मन्त्रेणोति। कम् इयस्य च उदकृमिति] धातूनामने- 

काथत्वादाह-- अभिमन्व्यति) पुरुषेति, यस्य कस्यचिद्धरीयस इस्यथः। अत एव ^व्रा- 

ह्मणः क्षत्रियो वेर्यो रागदेषविवार्जतः । नाभिमात्रे जले स्थाप्यः पुरुषः स्थाणुवद्ररी॥ 
इति नारदः । तद्रृहणोत्तरं प्रवे्यस्यासंभवादाह -निमलज्दिति ] कममाह-- वराग्वदे- 

तच्चेति;ः--कायपरिति शेषः। एवमग्रेऽपि ।प्रकुर्वीति इति--दच्यादित्यथेः; अत एव ^ स्था- 
पयेत् प्रथमं तोये स्तम्भवत् पुरुषं चपः। जागतं प्राङ्मुख कत्वा तोयमध्ये तु कारिणम् ॥? 

अत एव वरुणायेति चतुर्थी उक्तहेतरेवोक्तम् -आदाविति । समेति. ाङ्किवाक 

१.क. निक्षिप्य २.कण्दीत्वा तु ज०। ३. ख. घ. छ.ज.मामभि०) ग. मामां अभिर० ४.म. 

०णोदकस्थस्य । ङ. च. छ स्थस्य पुरुषस्य । ५. अयं रछाको नारदीये नोपलभ्यते । &.फ- कताऽपि। 
एवं प्रागपि ॥ १०७ ॥ ७. फ. अत एव । ८. मिता० श्राग्बत्” इति नास्ति । ९. फ. अत एवः 

इत्यारभ्य ^ प्राग्वदेवाऽऽह--तथा › इत्यन्तं नास्ति 
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णात् । तथा साधारणधर्मे धमावाहनादिसकख्दवतापृजादोमसमन्त्रकग्रातिज्ञापत्र- 
शिसोनेवेशनान्तपु सत्स च | तथा--“* ताय चं प्राणिनां प्राणः सष्टराद्यं तु 

नीभेतम् । ञुद्धश् कारणं प्रोक्तं दव्याणां देहिनां तथा ॥ अतस्त्वं ददयाऽऽत्मानं 

सभाद्यभपरीक्षण] इति प्राड्िवाकनोदकाभिनंन््रणे कृते शोध्यः “सत्येन माऽभिरक्ष 
त्वं वरुणः” इत्युदकं ग्रौधियत | उदकस्थानाने च नारदनोक्तानि--“*नदीपु तदुवगासु 

सागरेषु वहिपु च । हृदेषु देवखातेषु तडागेषु सरस्सु च ॥" ईति । तथा पिता- 

महेनापि--“: स्थिरतेये निमजत्त॒ न म्राहिणि न चाद्पके । तृणशेवाखरहिते 
जलौकामलस्यवर्जित।। देवखातद यत्तायं तस्मिन् कुयाद्विसोधनम् । आदाय वजयाननव्यं 

शीघ्रगासु नदीषु च| आविदत्सटिटे नित्यमूर्मिपङ्कविवार्जत। इति | आहायं तडा- 

गादिभ्य आहृते ताग्रकटाहादिष्षिपं जम् | नभिप्रमाणोदकस्थश्च यज्ञेयवृकषोद्धवां 
धमस्थुणामवष्टम्य प्रादसुखस्तिष्ठेत् ,--* उदके प्राडमुखस्तष्टद्धमस्थूणा प्रग्य 
च| इति स्मरणात् ॥ १०८ । (शा 

ततः र दत्तैव्यमिष्यत आह-- 

समकारमिषुं मुक्तमानीयान्यो जवी नरः । 
सलयनाभिरक्षस्व वरूणेववमन्तज्लन उदकमभिमन्तरय नाभिप्रमाणोदकस्थस्य अति- 

दृढस्य बाङनः पुरुषस्य ऊरू हस्ताभ्यां ग्रहीत्वा उदकं प्रविश्षेत्। पुन्हणसाद्राथम्॥ १०८॥ 

मध्यमेन च धानुष्केण धनुषा च मध्यमेन निमज्जतः-- समकार्मिषु मू 

क्मित्यादि ॥ १०९ ॥ 
नार्मद 

इत्यथैः । प्राग्बदेवाऽऽह-तथेत्ति ! ““ ततस्स्वावाहये देवाच् सिरु चायुमन्त्रयेत् ¦ इति 

पितामहः । दवान् धमौवाहनादिहिरःपत्रारोपणान्तं क्यादिलयथेः । अन्यदप्याह-- 

तथेति। इति--अनेन मन्त्रेण । च स्त्वं! वेषु ,--मंखरवणेषु। चेति पाठः वेति पष्ठेऽभिमेऽ- 

पि तत्रैव तथा तद्वत् । नापि -उक्तमिस्यस्यानुषङ्गः। राहो -- मकरः । अस्पके इति- 
कुत्सायां कन् । जेकेति--मध्यमपदरोप' समासः। नित्यं -सवेतः । आदृतम् - आनीतम्। 
विदेषमाह-नाभीति | धरममेस्थूणां -धमेमरतिमां ^‹ सूर्मी स्थूणाऽयःप्रतिमा ” ईत्य- 
मरः । अवरटंभश्च धारणास्मकसेयोगविद्धेषः । नारदमाह-- उदके इति, नाभिद्चच 
इत्यथैः ; तथा च साऽपि कृत्वा तताऽऽदौं स्थाप्यति भावः ॥ १०८ ॥ 

समकाटमिति गमनक्रियाविक्नेषणम् । तच्च साकाद्कुमिति प्रङृतत्वादाह-- 

१. क. दस्तु । २. दकनिमन्त्रणे कृते । ३. क. छ. प्रार्थयेत् । ४. च महे । ५.९१. 
३०५. । ६. क, च. वजितम् । ७. प. प्रस्तरणेषु । ८. दि वे, २५. । 

10 



10 

५.७२ याज्ञवस्क्यस्मरृतिः [व्यवहाराध्याय 

गते तस्मिन्निमभमाङ् प्येच्चेच्छुद्धिमाभ्रयात् ॥ १०९ ॥ 
निमञ्जनसमकार गते तस्मिन् जविन्येकस्िन्पुरूषे अन्यो जवी शारपात- 

स्थानाध्थितः प्रव॑मुक्तमिषुमानीय जले निमम्राङ्गं यदि पद्यति, तदा स युद्धा भवति। 

एतदुक्त भवति--त्रिषु दारेषु गुक्तेष्वेको वेगवान् मध्यमङरपातस्थानं गत्वा तमा- 

दाय तत्रैव तिष्ठति } अन्यस्तु पुरुषो वेगवान् शरमेक्षस्थाने तोरणमूे तिष्ठति । 
एवं स्थितयोस्तयोस्तृतीयस्यां करतालिकायां शओोध्यो निमञ्जति । तत्समकाटमेव 

तोरणमृरस्थितोऽपि दुततरं मध्यमशारपातस्थानं गच्छति । सारप्राही च तस्मिन्प्राप्ते 
हुततरं तोरणमूढ पराप्यान्तजरगतं यदि न प्यति तदाश्ुद्धो भवतीति । एतदेव स्प्ठ- 
कृतं पितामहेन--“*गन्तुर्चापि च कतुरच सम गमनमजञ्जनम् । गच्छत्तोरणमूनततु 
ठक्ष्यस्थानं जवी नरः ॥ तस्मिन्गते द्वितीयोऽपि बेगादादाय सायकम्। गच्छेत्तोरण- 

मूढं तु यतः स पुरुषो गतः ॥ आगतस्तु शरभ्राही न प्रयति यदा जे | 

अन्तजरगतं सम्यक्तदा शुद्धे विनिर्दिरोत् ॥” इति । जविनोर्व पुरुषयोर्नर्धारणं 
| 1 01 

बार्भदट्री 
मउजनेति । गते इति,--मध्यमन्ञरपातस्थानं प्रतीति भावः । तस्मिन् इलस्य व्यख्या-- 

जविन्येकाक्भिन्पुरुषे इति+-नर इति रून्धमिदम् । अत एवाऽऽह--अन्य इति | तद्- 
थमाह-दारेति अशौआद्यच् । तत्र तथा । आनीयेति--यतस्स गतस्तव्ाऽऽनीयेलयथैः । 

जे निमभ्माङ्,--सम्येथं बहुनीदहिः । जटेनिमञ्नामेति पाठोऽपि अदजाद्च् । तत्न 

तद्विदिष्टं जरं पद्यतप्वयि वाथः । यद्वा नमज्जनं कणाद्यभेप्रायम् । दश्ञैनं मस्तकाभिप्रायामि 
तयजुपदं स्फर्टाभविष्यति । अस्पषटतया सवाप्रतीवराह-- एतदिति | त्रिष्विति,--अत 

एव ^“ जप्सु प्रवेदय पुरुष प्रक्षिपेत् सायकत्रयम् । "` इति ब्रहस्पतिः । एकः पुरुषः । 

पञ्चम्यर्थे बहुबीहिणा रन्धं स्थानं विरिनष्टि-- तोरणेति “तोरणोऽख्ी बहिद्धीरस्। ” 

ईत्यमरः| स्थितयोरिति ,--तयोः सतोरित्ति भावः ।तृतीयेति ,--तोरणमूरस्थितप्राडि वाकसब- 

न्धितृतीयकरतार्कासमकारुमियथेः। तत्समेति कात्यायनोऽपि --“क्षिसिषु मज्जनं कारय 

गमनं समकाङिकम् । इति । क्षिसषु ्षरेषु॒सत्सु मञ्जनं गमनं च वृतीयकरताक्िका- 
समकालिकं कायैमित्यथैः । प्राप्ते सति । प्राप्य रुब्ध्वा । अदशहेतुमाह अन्तरिति 

इतिः तत्समाप्तौ । प्रागुक्तहेतोरेवाऽऽह - स्पष्टीति | सम समकारम् । गमनेति समाहा 

र्न्द्रः। गंत तत्स्थानं प्रासे सति । अदशनेहतुमाह- अन्तरिति ,-सम्यगन्तज्जेरूगतमि- 

9. विश्च गतेऽन्यस्मिन् । २. “ यिमन्जनः इति मूे। ३. द्वि. पु 9६.। ४. फ दुरौने े०। 
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कृतं नारदन-* पञ्चाशतो धावकानां यो स्यातामधिकौ जव | तौ च तत्र 
नियोक्तव्यो रारानयनकारणात् ॥” इति । तोरणं च निमजञ्जनसमीपस्थाने समे 
रोध्यकणप्रमाणोच्छितं कायम् गत्वा तु तञ्जठस्थानतदरे तोरणसुच्छतम् । 
कुत्रीत कणमात्रं तु भूमिभागे संम द्यचौ ॥१ इति नारदस्मरणात् । शरत्रयं वैणवं 
च धनुमृद्गव््रव्यैः श्रतपुष्पादिभिःप्थमं संपृजयत्-' "शारान् संपृजयदू्वं वेणवं च धनुस्त- 
था | मङ्गरधरूपपुष्यैस्च ततः कमं समाचरेत्'' इति पितामहवचनात् ॥ धनुषः प्रमाणं 
लक्षयस्थानं च नारदेनोक्तम्--““ रं धनुः स्तरते मध्यमं पटृशतं स्पृतम् । मन्द् 
परञ्रातं ज्ञयमष ज्ञयो धलुविंधिः॥ मध्यमन तु चापेन प्रक्षिपेच्च रारत्रयम् । हस्तानां तु 

रात सार्धे कक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः । स्यूनाधिक तु दोषः स्याश्षिपतः सायकांस्तथा। 

इति । अङ्कखानां सप्ताधिके रातं सप्तदातं कर् धनुः।एवं षटद्ातं पञ्चदतं च; एवं- 

चेकाद्ाङ्कलाधिकं हस्तचतुष्टयं क्रूरस्य धनुषः प्रमाणम्] मध्यमस्य दशाङ्लाधिकम्; 

मन्दस्य नवाङ्कलाधिकमित्युक्तं भवति । राराश्वानायसाप्रा वैणवाः कायोः-- 

नाकुभद्री 
ति मस्तकस्य पि निमञग नादिति भावः । एतदाद्रायेनेव यष्ट न पर्यतव्युक्तम् । अत एव 

नि मूख्विरोधो नेति भावः । नारदोऽपि --““ शरभरक्षेपणस्थानाद्युवा जवसमन्वितः । गच्छे- 
त्परमया दाक्तया यत्रासो मध्यमः शरः ॥ मध्यमं शरमादाय पुरूषो यस्तथाचिधः । प्रव्याग- 
च्छेत्त वेगेन यतः स पुरूषो गतः ॥* गतः आगर्तः, अन्यत् प्राग्वत् । विरोषानेवाऽऽह-- 
जविनोश्वेयादिना । च स्वथं । एवमग्रेऽपि । तत्र हेतुमाह --सरेति । फरूमपीह हेतुः 

तद्ुपदेतोस्तावेव नियोक्तव्यावित्यथैः ¦ संडोध्येति,-- तस्य यो कणोविच्य्ः। सोध्यकर्णे- 

ति पाठान्तरम् ' तञ्जटेति ,--विम्यजन्वसमेपभूप्रदशमिल्यथेः । अत एवाऽऽह-- तटे 

इति । उच्छ्रितं शोध्यकणैप्रमाणमुाच्छरताभत्यथेः । विशेषमाह--श्रेति | वेणवं धनुश्चे- 

व्यथै; । तत॒ इति,-अत पब पू्॑सुक्तम् ग्रथमामति। विक्षेषमाह- - धनुरियादिना विभ्य- 
न्तेन ! विधि; प्रकारः । त्ैविध्यफरूमाह-- मध्यमेन चेति| चः वर्थ | एवमग्रेऽपि, 

एवाथो वा । दितीयः पादपूरण । कि कृत्वा क्रियत इत्यत आह--हस्तानामिति। तथा 

किं च । न्यूनाधरके तस्मिन् सति सायकान् क्षिपतो दोषः स्यादित्यथ । सप्तज्ञतमित्यादेः 

भिच्रपदव्वे बहुवचनापत्तिः; समाहारद्विगौ अबापात्तरसंभवापत्तिश्चातः सप्ताधिकरताङ्गु- 
ख्मममाणमिव्यर्थो वाच्योऽतस्तत्फर्तमाह--अड्गुखानामिति } रतिति ,--यस्य तदिति 

१, क. पुष्पधूपैश्च । २. ष. विरोधेनेति । ३ 9. ३०९--१०. । 9. फ. आगत इत्यादि 
परावत् । ५. प. प्रयोगविध्य ० । &. फ. त्यादिवाच्योऽेस्तकछि । 
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“* ५ रारचानायसाग्रस्तु परकुर्वीत विदयुद्धये। वेणुकाण्डमयास्चैव कषत्ता तु सुदं क्षियेत्।।'' 
इति स्मरणात्। क्ता तु क्षत्रियः+तद्त्तिवा ब्राह्मणः सोपवासो नियोक्तव्यः; यदाह--*कप्ता 
च क्षत्रियः प्रक्तस्तदृत्तिराह्मणोऽपि वा। अच््हदयः शान्तः सोपवासस्ततः क्िपित्। 
इति । तरिषु सुक्तषु मध्यमः दारो ग्राह्यः ^^तेषां च प्रेषितानां च शराणां राच्रचोद्- 
नात् । मध्यमस्तु इारो ग्राह्यः पुरुषेण वरीयसा ॥7› इति वचनात् | तत्रापि पतन 

स्थानादानेतम्यो न सपेणस्थानात्--*“ शरस्य पतनं ग्रादयं सर्पणे तु विवयेत् । 
सपन् सपन् सरो यायादृरादूरतरं यतः इति वचनात् | व।ते च ग्ैवाति विष- 
मादिदेशे च रारमोक्षो न कायेः-- ““इषुं न प्रक्षयेद्िद्रान्मारते चातिवायति । विषम 
भूप्रदेशे च दृक्षस्थानसमाकुरे ॥ त॒णगुल्मरुतावह्टीपङ्कपाषाणसंयुते'' इति पिता- 
महवचनात् । “"निमग्नाङ्गं पद्ेचेच्छुद्धिमाधयात् ** इति वदर्तोऽनुन्मनिताङ्गस्याञयुद्धि- 
दरिता । स्थानान्तरगमने चाद्युद्धिः पितामहेनोक्ता-- “ अन्यथा न विद्धिः 
स्यदेकाङ्गस्यापि ददानात् । स्थानाद्राऽन्यत्न गमनादक्िनपूर्वं निवेशितः ॥ › इति 
एकाङ्गस्यापि दशेनादिति च कर्णा्यभिप्रायेण-- “ शिरोमात्रं तु द्येत् न कर्णो 

बाटंनद्री 

शेषः । तात्वयाथमाह--एवं चोति। अनायसेति--अये्िकाररूपाग्रभागरहिता इस्यथः। 

कात्यायनमाह-- रारांश्वेति । सुदटमिति खण्चेतं विशेषमाह क्षिप्तेति | पितामहमाह- 

यथाऽऽहेति। ततःक्षिपेदितिः,-- तथा छ्चिरिति पाडान्तरम् । विरेषसुक्तमवाऽऽह-- 

त्रिष्विति ¡ एवमग्रेऽपि । अत सवो पितामहोक्तेरेव । प्रोषितानाम् भक्षिप्तानां । तेषाम् 

उक्तरुक्षणानाम् । तत्रापि मध्यमज्रविषयेऽपि | सपेन्निति रात्रन्तम् । वाप्सायां द्वित्वम् । 

अतिवायतीतिःभाषेः प्रतिवायतीति पठे वा। स्थं -वृक्चविरोषः.स्थाणुवौ ना ध्रवः शङ्कुः” 

देल्यमरः । उन्तरसङ्गतये आह- निमग्माङ्गमिति | वदता रल्क्ता । चो ऽप्यथ 1 

अन्यथति,--“* आगतस्तु शरग्राही न तङयति तथा जले । अन्तजैरुगतः सम्यक् तदा 

छद्धं विनिदित् ॥* इत्यादि अन्यथत्यस्येवाथमाह--एकाङ्खेति | स्थानपदा्थमाह-- 

यस्षिनिति । मिथोऽविरोधायाऽऽह-- एकाङ्केति । चस्स्वथं । अपि उक्तसञुश्चये । 
सव्धष्ध 0 भ ना १७११ 

१. क. न यस्ता० । २. त्तिः ब्राह्मणो वा ३. ख. च. प्रवायति! ४. ङ. वदतोन्भाञ्जि० । 

५. फ़. अम्र । & अनेन मिता० “वृक्षस्थाणु" इत्यवगम्यते । ७, द्वि. वनो. ८. । 
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नापि नासिका । अपु प्रवेराने यस्य ज्ुदं तमपि निर्दिडत ।॥ इति विदराषाभिधा- 
नात् । अयमत्र प्रयागक्रमः--उक्तलक्षणजटाद्ययसनिधावुक्तरक्षणं तोरणं विधाय 

उक्तप्रमाणे देये र्श्यं निधाय तोरणसनिधा सशरं धनुः संप्रूजय जलाशये वरुण- 
मावाह्य प्रूनयित्वा तत्तीरे धममादींश्च देवान् हवनान्तमिषट्ा शोध्यस्य शिरा प्रतिज्ञापत्र 

माव्रध्य प्राद्िवाको जटममिमन्त्रयत ““तोय वरं प्राणिनां प्राणः"इत्यादिना मन्रण | 

अथ शोध्यः"*मत्येन"” इल्यादिना मन्त्रेण जल्ममिमन्त्रय गृरहीतस्थूणस्य नाभिमात्रोदका- 
वस्थितस्य बीयसः पुरुषस्य सर्मीपमुपसपाति । अथ रारेषु त्रिषु मुक्तेषु मध्यमरार 
पातस्थने मध्यमशारं गृहीत्वा जविन्येकस्मिन्पुरुषे स्थित अन्यस्मिश्च तारणमू 

स्थिते प्राद्िवाकेन ताखत्रये दत्त युगपद्वमनमननमथदारानयनमिति ॥ १०९. ॥ 

इत्युदकवेधिः ॥ 

इदानी विषविधानमहि-- 
५ यर = थ 
त्वं विष बह्यणः पुत्रः सत्यधम व्यवस्थितः | 
्रायस्वास्मादभीरा 

दभीरापात्सत्येन भवमेऽमृतम् ॥ ११० ॥ 

अनिमम्नस्येवेषुत्रये श्षित्े मध्यमेषु समीपे जविष्ठं षुरुषमास्थाप्यमन्जनसमकार- 
मेचोदकसमीपादन्यो जविष्ठः तमिषुप्रदेशं प्रधावन् गच्छेत् ॥ ते च तस्मिन् पूर्वोप- 

स्थितमिषुमादाय प्रत्यागतो यद्युदस्थितमम्मांगमदेशान्तरस्थं च पदयेत्ततः शुद्धिमाप्नुया- 
दिति कृतव्याख्यानमेवैतत् ॥ १०९ ॥ 

प्रागुक्तनियमवानेव शूदादिनृपव्राह्यसमीपस्थः कारम्यवस्थायाः स्मरलयन्तरोच्छपरिमा- 

णं विषमादायाभिमेव्रयत् त्व विष बरह्मणः पुत्रेत्यादि ॥ ११० ॥ 

बारुभद्री 

विरोषेति,- तेनैवेति भावः! सन्निधो पश्निमतीरदेशे। तत्तीरे अक्षतयुज्ादौ । अथ तद. 

भिमन््रणानन्तरम्। स्थणस्यति - ्रङ्खुखस्येति शेषः । ग्राडिति वेरणमूलाध्यतेनेत्यादि । 

दत्ते इति,--वृतीयताक्िकासमकारूमिति भावः ॥ १०९ ॥ इयुद्कविधिः ॥ 

सङ्गतिमाह - इदानीमिति । व्यवस्थितमिति पाठः-- विषशषब्दस्य छ्ीबस्वात् । 

1 

१. विश्व० धर्मव्यव०। २. विश्व° । स्मान् माऽभि० । 
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एवसुक्ता विषे शाङ्ग भक्षयेद्धिमरोरुजम् । 
यस्य वेगेविन। जीरयच्छंडि त॑स्य विनिर्दिशेत् ॥ १११ ॥ 

“त्वं विषः"दतयादिमन्त्रेण विषमभिमन्व्य कतौ विषं हिमदरजं श्रद्धपभवं मक्षयेत्। तच 
भक्षितं यस्थ विषं वेगैर्विना जीयौति स शुद्धो भवति } विषवेगो नाम धातोर्घाल- 

5 न्तरप्रातिः--““घातोधावन्तरप्रात्तिविंषवेग इति स्मृतः] इति वचनात् ! धातवश्च 
त्वगस्ड्मांसमेदोधथिमञ्जाञ्क्राणीति सप्त । एवे च सप्तैव विषवेगा भवन्ति । 
तेषां च रक्षणानि प्रभगेव विषतन्तरे कथितानि--"'वेगो रोमाञ्मादयो रचयति विष- 
जः स्वेदवक्तोपशोषौ तस्येरध्वस्तत्परौ दवौ वपुषि जनयतो वणभेदप्रवेपौ । यो 
वेगः पञ्चमोऽसौ नयनं विवशतां कण्ठभङ्खं च हिक्कां षष्ठो निश्वासमोहौ वितरति च 

10 खति सप्तमो भक्षकस्य ॥ ” इति । अत्र च महादेवस्य पूजा कतंग्या; यथाऽऽह 
नारदः--““ददयाद्िषं सोपवासो देवन्रह्मणसनिधो । धूपोपहारमनत्रश्च प्रजाधत्वा 
महेर्वरम् ॥ ' इते । प्राद्धुवाकः कृतोपवासो महादेवं परजाधेत्वा तस्य पुरतो विषं 

विषं ९ 
एवमुक्ता विषं शाङ्गमित्यादि ॥ १११ ॥ 

पवामिति प्रकारा मन्त्रानधिङ्ृतस्यानभिञ्यस्य वाऽयमेवा्थैः । प्र्यायवनीनेवौच्यो (?) 

यथा स्यात् ्ाङ्गैवचनं मन्द वीय विषनिचृ्यथः। हैमवचनें कालकूटादिव्युदासाथेम्। खषटम- 
न्यत् ॥ १११ ॥ 

बारुभद्री 
एवमग्रेऽपि । विषभि्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयेन एवसुक्तेयस्याथंमाह-- विषमभीति | 

प्रकृतत्वादाह--विषवेगैरिति । चिड्थोविवक्षया जाह -जीयैतीत्यादि । भचैगैरिति 
बहुवचनसृचितमाह-- विषेतिं | पितामहमाह--घातोरिति । चलेति --- रक्षणानि 

त्विल्यथेः।तदेवाऽऽह- वेग इति। तस्योद्धम् इति पूवान्वयि। तस्येति शेषस्वविवश्चया षष्ठी। 

तत्पराेति यथाक्रममिति भावः । नयेति,--तयोर्विव्तामातिच्रूताम्,---कण्ठभङ्ग 

हिक्कां चेत्यथः। चस्त्वर्थे व्युख्कमे च । विशेषमाह--अत्र चेति | तदानन्तर्याभावात् यथा- 

श्रतासङ्गतेनीरदाथेस्य प्रयोगक्रममाह-- प्राडेलयादि । तददिने उपवासभ्रमापच्या सेस्यस्य 

१. विश्व० जीणेम् । २, ख. घ. नयति 
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म्यवस्थाप्य, धममार्दपूजां हवनान्तां विधाय प्रतिक्ञापत्नं शोध्यस्य शिरसि निधाय 
विपमभिमन्त्रयते--“ “त्वं विप ब्रह्मणा खष्ट परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । पापानां द्दया- 
ऽऽमानं खुद्धानामग्ृतं मव मुतयुमूर्ते विप त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्ितम । तरायैनं 
नरं पापात्सत्येनस्यामृतं भव ॥ `” ईति | एवममिमन्य दक्षिणाभिमुखाय स्थिता- 

य दद्यात् नारदवचनात्--“° द्विजानां सननिधवेव दष्चिणाभिमुखे स्थिते । 
उदद्मुखः प्राइमुखोा वा विषं दद्यात्समाहितः ॥ ” इति । विषं च वत्सनाभादि 

प्राह्यम्--:“श््किणो वत्सनामस्य हि्म॑जस्य विषस्य च ॥ "” इति पितामहवचनात्। 
व्याने च तथेवोक्तानि--“भचारितानि च जीर्णानि क््रेमाणि तथैव च । भूमि- 
जानि च सर्वाणि विषाणि पर्विजयेत् ॥ '† इति । नारंदेनापि--“*ृषठं च चारितं 
चेव धूपितं मिश्रित तथा । कारुकुटमलान्ं च विषं यत्नेन वर्जयेत् ॥ * ईति । 
कारश्च नारदेनोक्त--““तो्यिसेप्सिते काले देयं तद्धि हिमागमे | नापरहि न 

मघ्याहये न सन्ध्यायां तु धमवित् 1” इति । काठन्तरे तक्तप्रमाणाद्पं देयम्--“धवरषे 

बाङमश्च 
वप्राठ्पा -क्रतोपेति } वशेषमष्ह -तस्येयादि । निधाय बध्वा! पूवैमन्त्रः क्तरिति । 

अत्र॒पेतामहमेव तन्मन्त्रमाह--त्वमिति द्वाभ्यां । विकेषोक्तो हेठमाह-- नारदति | 

तदेवाऽऽह--द्विजानाभैति } ध्थित इति,--उदेशस्याधिकरणत्वविवक्षया सक्तमी। प्राटूमुखो 

चा प्राङ्िवाकः। विषस्थेत्यस्य प्रत्येकं संबन्धः विकल्पे वा | “यवाः सस प्रदातव्याः ञद्धिहे- 
तोरसंश्यः।” इति अस्य पूर्वाद्धेम् । भेदस्तु कात्यायनेनोक्तः--““अजाङ्यद्धमिभस्यामं सुपीतं 

शद्धसम्भवम्। भङ्गे च शद्गबेराभं ख्यातं तत् ङ्किणां विषम् रक्छस्थमासितं कयत् कटिनं चेव 
तरश्षणात् । अनन विधिना ज्ञेयं विषं दिव्यविदयारदैः ॥ वत्सनाटनिम पीत वणेक्तनेन 
निश्चयः । शुक्तिश्छङ्गाकृतिभङ्ग विद्यात्तद्रत्सनाभकम् ॥ मधुक्षीरसमायुक्त स्वक्ष कर्वीत 
तरक्चणात् । वाद्यमेवं समाख्यातं रश्चणं धमेसाधकेः ५ इति । तेनेव-- पितामहेनैव । 
एवं प्रागुक्तस्फुटम्रत्यासत्तो चरितानि संचारिर्तानि कस्मेचित् दत्तानि च जीणानि,--अतिजी- 

गौ्ैत्ति पाठान्तरम् उक्तदेतोरेवाऽऽह--नरेति,--उक्तानीव्यस्यानुषङ्गः। तथा च नारदेनापै- 

ति पडे तद्र ्तेनाप्युक्तानीत्यथैः।दैष्सितं सेवासकम्। हिमेति -हेमन्तरिशिरयेरित्यथः। नारद्- 

मेवाऽऽह -- धष इति । ̂“ वर्षासु षडथवा मावा ग्रीष्मे पन्च यवाः स्टरताः। हेमन्ते स्युः 
॥ कि [0 2 

. [व 

१. क. व्युशिर ०} २.प. मा-पितामहवचन मिदम् ३.घ. च. देम ०।४. क. घ-च.वा! ५.क. ङ. 

तथाच ना० घ. तथा ना०! &. क. भरष्टे.७. ना० १३२१. < ङ. तं! ९.ना० ३१.३१९ 

२२०. तुख्यित्वाश्चरत्कारे इति च । १०. फ. नि तानि। ११. फ. समयवा०। २२. प. वां | 
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८९९७८ याज्ञवस्क्यस्मतिः [व्यवहाराध्याये 

चतुयैवा मात्रा प्रष्मि पञ्चयवा स्मृता | हेमन्ते सा सप्तयवा रशारदयव्पा ततो- 

ऽपि हि ॥ ” इति स्मरणात् । अस्येति षडचवेवयथेः । हेमन्तम्रहणेन रशिशिरस्यापि 
म्रहणम्--“हेमन्तशिशेरयोः समासेन”) इति श्रुतेः ] वसन्तस्य च सवेदिव्यसाधा- 
रणत्वात्तत्रापि सप्तयवा, विषं च ्र॒तष्टुतं देयम्--नारदवचनात् “विषस्य पर- 
षद्मागाद्धागो विंरातिर्भस्तु यः। तमष्टमागहीनं तु शोष्ये दयादरतप्ठ॒तम् ॥* ईति। 
परं चातर चतुःसुवार्णैकम् । तस्य षष्टो भागो ददा मौषाः दर्यं यवाश्च भवन्ति त्रि 
यवं त्वेककृष्णलम् --- 'पञ्चकृष्णखको माषः” इत्येको माषः पञ्चदर यवा भवान्ति। 

एवं पञ्चदशानां माषाणां यवाः साध रातं भवन्ति | पर्वे च दरायवा इति षष्टय- 

धिकं शतं यवाः पटस्य षष्टो भागस्तस्माद्विशतितमो मागोऽष्टौ यवास्तस्याष्टमाग- 
हीनः एकयवहीनः विंशतिमं मागं सप्तथवं व्रृतष्ट्तं दयात् } घृतं च विषात् 
त्रिशुणं ग्राह्यम् “परवाह शीतठे देशे विषं देयं तु देहिनाम् । घृते नियोजित 
छक्ष्णं पिष्टं त्रिराद्रणान्वितम् ॥ ” इति कायायनवचनात् | त्रिरदुणेन घृतनानिितं 

विषम् 1 ोध्यश्च कुहकादिम्यो रक्षणीयः “त्रिरात्रं पञ्चरातं वा पुरुषैः स्वैराधिषठि- 
तम् । कुहकादिमयाद्राजा रक्षयेदिव्यकारिणम् ॥ ओौषर्धामन््रयोगांश्च मणीनथ 
विषापहान् । कतुः शरीरसंस्थास्तु गूढोत्पनान्परतक्षयेत्॥” इति पितामहस्मरणात् । 

------- 1 श ति ला ति तवना १७।५७१०१५७ ज की 

बारुभट्री 

सक्त यवाः शरदद्यात्ततोऽपिहि ॥' इति कल्पतरो पाठः । मात्रा्यब्दः परिच्छिक्नपारेमाणके 
वतेते। सा मात्रा अल्पा त्रियवेति कश्चित् न्यूनतां निराचषटे-हूमैन्तेत्यादि | नारदमेवाऽऽह- 

विषस्येति। शोध्ये इति-- तस्य तच्वविवक्षया तदथेमाह-- पटं चेयादिना | पश्चान्तरनि- 

रासायाऽऽह--अवत्रेति | षडादिशब्दाः षष्टादिपरा इत्याह षष्ठ इर््यीदि | अत एवात्र 
मिथो विरोधो न। तस्मादिति-- संबन्धिनस्तत्वविवक्षया पर्वमी; सस्येति भावः। शोध्ये 
इति प्राग्वत् । तमिलयस्य व्याख्या-विरतीति | विशेषं तत्राऽऽह-ुतं चेति | देहिनामि 

त्यपि तस्य तच्वविवक्षया--इलक्षणं पिष्टामेति,-- तद्यथा स्यात्तथापि टमिल्यथेः। सम्यक्पि- 

मिति पाठान्तरम्; घृतपरिमाणमाह--त्रिरादिति। यथाश्च॒तासङ्ातेः तदथमाह-तरिदादेति। 

त्रिशदरुणेन स्विति कल्पतरौ पाठः! विरेषान्तरमाह-रोध्यदचेयादिना । कुहकेति-- 
मन्त्रादिभ्य इल्यथः। कुहकादीत्युक्तमेव विशद्यति-जौषधीरिति | गूढोतेति,-- गुप्ततया 
जातानिल्यथैः । विषमभीति पटे तथाङ्रब्दः समुच्चये । अपीति पठे तद्रदिलयर्यः | 

१. तिक (?)। २. ना० ३१.३२२ । ३. न. माषाः दु यवाश्च । ४.ख. पन्चदश्च । ५* 

ख. पूवं । ९.क. संस्थाश्च ७. प. हेमान्ते ०, ८. फ.दिभेत् चेरन्यतानियमान्न दोषः। अत। ९..तत्रेति 



दिवब्यप्रकरणम् ! ससव्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च॑ ७९ 

वथा विषमपि रक्षणीयम्--“*शाद्ध हैमवतं शस्तं गन्धवर्णरसाववितम् । अङ्खत्रि- 
ममसमूढममन्त्रोपहतं च यत् ॥ ”” ईति नारदस्मरणात् । त॑था विवे परीते यावत्क- 

रताटिकारतपश्चकं तावत्पतीक्षणीयोऽनन्तरं चिकित्सनीयः ; यथाऽऽह नारदः- 

'‹ पञ्चताटडाते कार निर्विकारो यदा भवेत् | तदा भवति संद्यद्धस्ततः कुयोचिकि- 
त्सितम् ॥'› इति | पितामहेन तु दिनान्तोऽवधिर्रक्तोऽस्पमात्राविषयः--““भक्षिते 

तु यदा स्वस्थो मूच्छाच्छर्दिविवभितः। निर्विकारो दिनस्यन्ते छुद्धं तमपि निदिशेत॥।” 
इति । अत्र च प्राड़िवाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य तत्पुरतो विषं स्थापाथेत्वा 

धमादीनिष्टा शोध्यस्य शिरि प्रतिज्ञातं निधाय विषमभिमन्त्य दक्षिणाभिमुखा 
स्थिताय विषं प्रयच्छति । स च जाध्यो विषमभिमन्य भक्षयतीति क्रमः| ११०॥ 

१११ ॥ इति विषविधानम् ॥ 
अथ कोशविधिमाह-- 

देवानुग्रान्समभ्यच्ये तत्लानोदकमाहरेत् । 

संश्राव्य पाययेत्तस्माञ्जखात्तं प्रसृतित्रयम् ॥ ११२ ॥ 
प्रयोजनास्पत्वे सूच्या वा पूर्वोक्तनियमवानेव यृपव्राह्मणसंनिधौ गत्वा 

देवानुग्रान् समभ्यर्च्यैत्यादि ॥ ११२॥ 
देवानुम्राच् जदिदयग्रभरतीन् सम्यरिवधानेनामिसुखीकरणाच्चाचैयिष्वा तदीयं स्नानोद्- 

कमादायितन्मन्तरं संश्राग्य मैवं मंस्थाः यथाऽन्योद्कपानमभिप्रेतवेतृष्ण्यादिनिमित्तमिति । 

बार्मद्री 

विशेषमाई-तयेति । पम्चबतार्श्चतानि यस्मिच्िति बहुब्रीहिः कार्विषणम् । ““काङाध्व- 

नोदति द्वितीया ।चिकिस्ितमिति चिकिस्सनामति पाठान्तरम्) अन थोन्तरम् । विरोध 

परिहरति- पितेति।.तमेवाऽऽह-- भक्षिते विति विषे इति भावः । स्वस्थ इत्यस्यैव 

व्यार्या-- मृच्छति सवैसङ्प्रहायाऽऽह--निर्वीं ति | कचन विरोषं कथयन् आगुक्तमपि किञ्चित् 

स्पष्टत्वायाऽऽह--अत्र चेति] कमेणान्वयः। निधाय आवध्य५११०॥१११॥इति विषविधिः॥ 

कोरोति- केकोऽघदिव्ययोः !” इत्यनेकाथेः । “कोशः कोशेऽण्डजे तु स्या- 

एवंविषे पी 

कि
ये
 

१.ख. तथा च। २-- १. ३२२.५ ३. क. एवंविधे विषे । ४. ग.धिकृतः ५.क-युखस्थिताय । 

६, ख. जतु) ७ अभ्र. ३.५) 
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५८० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराघ्याये 

उग्रान्देवान् दुगोदित्यादीन् समम्यच्य॑ गन्धपुष्पादिभिः प्रूजयिला संखप्य 
तत्ललानोदकमाहरेत्] हत्य च-“'तोय ववं प्राणिनां प्राणः? इत्यादिना तत्तोयं प्रावा 
कः सश्राभ्य रोध्येन च तत्तोये पात्रान्तरे कृत्वा ““सयेन माऽभिरक्ष त्वं वरुणः” इलयने 
नामिमन्नितं पाययेतप्रसृतित्रयम् । एतच्च साधारणधर्मषु धमावाहनादिसकख्देवता- 
पूजाहदोमसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्ररिरोनिवेरानान्तेषु सत्सु । अत्र च ल्ञाप्यदेवर्तनियमः 
कायनियमोऽधिकारिनियमश्च पितामहादिमिरूक्तः--* भक्तो यो यस्य देवस्य पायये- 
तस्य तनरम् | समभवे तु देवानामादियस्य तु पाययेत् ॥ दुगोयाः पाययेच्चौ- 

रान् ये च राच्रोपजीविनः ] भास्करस्य तु यत्तोयं ब्राह्मणं तनन पाययेत् ॥ दुगा- 
याः ्ापयेच्छरकमादियस्य तु मण्डलस्। अन्येषामपि देवानां लापपदायुधानि तु ॥” 
इत्ति देवतानियमः । “ विखम्भे सवशङ्कास् सन्धिकार्ये तथेव च । एषु कोशः 

प्रदातभ्यो निय चित्तविद्युद्धये ॥ `” इति कायनियमः | ““ परवह सोपवासस्य 
स्रातस्याद्रेपटस्य च । संद्युकस्याव्यसनिनः कोशयपानं विधीयंते ॥” सद्यूक आ 

स्तिकः । “मदयप्नीन्यसनिनां कितवानां तथैव च । कोशः प्र्षे दातव्यो ये च 
नास्तिकवृत्तयः ॥ महापराछ निधे कृतत्रे ्वीबकुत्सिते | नास्तिकतरायदाशषु को- 
रापानं विवजयेत् |” इति । महापराधो महापातकी, निधेर्मो व्णाश्रमधर्मरहितः पाष- 

एतद्धि मिथ्यावादिनं जन्मान्तरशतेरपि दारिद्रयकुष्टादयुपद्रवेैः प्रतिकु्बाणं दुर्निवारं मविष्य- 

ति इलयवमारोच्य सत्यावष्टम्भमन्तरेण माकुरवित्युक्ता भरसतित्रयं पाययेत् ॥ ११२ ॥ 

बाटभद्री 

चषके दिभ्यहिभ्बयोः । जातीवंरोऽसिपिधाने?इति हेमश्च । तत्रापि प्रकृतेऽपां वाचकत्वात्तत्र 

रूडिः। सश्राव्य--अभिमन््य । तस्रादाहतान्जलात् । तज्जरूमिति पाटेऽभ्निमं विशेष्यम् । 

वक्ष्यमाणरन्धमाह--संस्नाप्येति । इत्यादिना मन्त्रेण संश्राग्येत्यस्य पाययेदेल्यत्रान्वयः ! 

आदिना नारदादयः । ते चान्यत्र स्पष्टाः । विहेषमाह--अच चेत्यादिना | प्राम्बदाह-- 

एतेति । समभवे तु देवानां-देववाविषयक्भक्तेसाम्ये इयथः) ये चाति +--ताश्रलेथैः। 

तं नेति,--बाद्धण्यादेस्न्मूरकत्वात् । विम्भे--विश्रासे । आस्तिक इति- सत्येन 

दिन्यकूरणेऽनिष्टाहाङ्कावानिलययथंः । मद्यपेति, --दन्द्रग्मोञत्र इन्दः ।ये चेति तेषां 

१, लर. 'जापोमयः प्राणाः” इति छन्दोग्ये । २.ङ.छ.वा।ग संशोध्येन च। ३. 

सत्सु च। ४. ख. वनि० ग. तापूजाति० । ५. ना० 9. ३२८. ६. म. कः! पातकमिति कन्चित् । 



दव्यप्रकरणम्] ससन्या्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या चं ५५८१ 

ण्डी कुस्सितः प्रतिलमजः; दाशाः कवताः. इद्यधिकारिनियमः । तथा मोमवे- 
न मण्डं कृत्वा तत्र शोध्यमादियाभिमुखं स्थापापेत्वा पाययेदिति च नारदवचना- 
दवगन्तव्यम् ; यथाऽऽह “* तमा्रयाभिशस्तं तु मण्डलाम्यन्तरे धितम् | आदि- 

याभिमुखं कृत्वा पाययत्प्रसृतित्रयम् ॥ ` इति ॥११२॥ 

ननु नुलादिविषीनतषु समनन्तरमव अुद्वर्बद्धिमावनाः कोच तु कथमित्यत भाह-- }5 

¢ २ ^ अर्वाक् चतुदेराददह्वो यस्य नो राजदे्रैकम् । 
व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संरायः ॥११२ ॥ 

चतुदंशादह्ः पूरवे यस्य राजकं राजनिमित्ते, दैविकं देषप्रमवं, व्यसनं दु- 

खं, घोरं मह्, नो नैव जायते अल्पस्य देहिनामपरिदायंल्ात्स श्युद्धो वेदितव्यः । 
ऊर्ध्व पुनखधेमं दोषः ; यथाऽऽह नारद .-- “* ऊर्ध्व यस्य द्विसप्ताहद्ेकृतं तु मह- 
द्रवेत् 1 नाभियोज्यः स विदुषा कृतकार्व्यतिक्रमात् | "† ईय्थसिद्धमेवोक्तम् । 

कथमत्र व्यक्तिरियत गह--आचतुदंरामादहो यस्येत्यादि ॥११३॥ 

तत्कारकं रुलारस्वेदादिद्धिसप्तरात्रेण वादेवराजकं यद्यु्रं भ्यसनं नोत्पद्यते ततो नि- 
स्संदायं शुद्धिरिलयवसेया। एतच्च सवैदिग्यरेषतया इखोकोर्थमवसेयं। तात्काख्कं यदि दाहा- 

दि कखारस्वेदादि वा न स्यान् ¦ यदि चतुदैरान्रादवौग्दैवराजकभ्यसनानुर्पादः ततो निः 

सशय सयुद्धिरन्यथा तु विपयेय इलयभिभ्रायः । तथा च स्वायंभुवमू--““ यमिद्धो न दहत्य- 

भिरापो नो मञ्जयन्ति च। न च ताष्क्चति श्चित्र सर जेयः स्षपथेः चिः ॥ `' इति । “न 
चात्िश्च्छति क्षिप्रम् 'इय तस्पू्वैण दाहादि न समुच्चीयते । चराब्दसामय्याच्च ररूारस्वेदा- 

बारुभटरी 

चेलयथः । छ्कीबेति समाहारहन्द्रः । नास्तिकेति धवैतद्ुत्तिरक्त इति म पौनरुक्त्यम् | 

विङेषमाह-- तथेति । ् यथाऽऽहेति,-- स एवेति शेषः ॥ ११२ ॥ 

मृकमवतारवति-- नन्विति । अवौगिव्यस्पाथे-पूवं पिति । राजदैविकमिलयन्न 

न्द्रस्य निमित्तमिति उगिव्याह- राजिकमिलयादि | महब्दित्यस्य फलमाह-अस्पेति। 

वेङतम्--विकृतमेव वेृतम् ,--विकार इत्यथः, इतिनेएरदसमाक्षीननु नेदमवर्यवाच्य- 

मतञाह--अर्थति | मौरावध्युपादानसिद्धमेव नारदेनोक्तमिव्यथेः। विरोधं परिहरति-- 

१ ख. दिषुवि० । २.--9- ३३२१. 1 ३ फ. यथाऽऽदेति नास्ति 
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(नि [ अ '“अवोक् चतुदंशादहः” इत्येतन्महाभियोगविषयमू-महामियगिष्+तान प्रस्तुयाभि- 
धानात्} अवध्यन्तराणि पितामहेनोक्तानि अस्पविषयाभे,-““कोरामस्पेऽपि दापयेत्"? 

इति स्मरणात् । तानि च ्रिरातरात्सप्तरतराद्वा द्वादशादाद्विसप्तकात् । वैकृतं यस्य 
ददेत पापक्ृत्स उदाहतः॥» दति । महाभियोगोक्तदव्यादवा्चीनं दन्य त्रिधा विभ- 

ञ्य त्रिरात्रा्यपि पक्षत्रयं व्यवस्थापनीयम् | ११३ ॥ इति कोराविधिः ॥ 
तुखादीनि कोशान्तानि पञ्च महादिन्यानि यथोदेशं योगीश्वरेण व्या्याताि, 

स्मृत्यन्तरे तल्पाभियोगविषयाण्यन्यानि अपि दिव्यानि कथितानि; यथाऽऽह 

पितामहः--* तण्डुकानां प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणनोदितम् । चैरे त॒ तण्डुढा देया 
नान्यत्रेति विनिस्वयः ॥ तण्डुलान्कारयच्छुक्लान् शाङेनोन्यस्य कस्यचित् | मण्मये 
भाजने कृत्वा आदित्यस्याग्रतः शुचिः ॥ स्नानोदकेन संमिश्रान् रात्री तत्रैव वा- 

शिरोरों अ (0 

सयेत् । प्राङ्मुखोपोषितं स्नातं पेतपत्रकम् ॥ तण्डुडान् भक्षयित्वा तु पत्र 

द्यपि कुहकादिश्रवन्धनाप््रदाहादिसंभवः। अतो न चार्तिद्धच्छतीति द्वितीयम्यज्कोपादान- 

मविरुद्धम् ॥ ११६ ॥ 

नन्वियं दिष्यस्शटतिरय्युक्तमृेऽवरक्ष्यते । यतो न प्रस्यक्षादेरयं विषयः दिव्याभिधा- 
नादेव अकाययेरवाच्च ना... ... त््यन्योनेदं भवतीस्यागमस्य विषयः । कथं तर्हि यागास्स्वर्म 
०01 त म ८५००००००१००५०५,८.१.०५७ १ 

सुबोधिनी 
तुखा अभिः सिरं विषं कोशः तण्डुराः तक्षमाषः धमौधर्माख्यदिव्यं““निष्के तु सलययवच- 

नम्” इत्यादयः शपथाः दिभ्यपराजयनिमित्तदण्डविधानं चेतयवरूपैस्तततन्नामधेयैदशभिरवा- 

न्तरप्करणेः विशि दिभ्यभ्रकरणं सुबोधम् ॥ इतिश्री महविश्वश्वरविरचितायां सुबोधिन्यां 

दिव्यप्रकरणम् ॥ 
बारुमद्च 

अवीगिति । प्रस्तुय ठ प्रकम्य । तराणि तराणि तु । पितामहमवोऽऽह-- निरात्रादिति | 

कचित्तानि चेत्यादिः । नन्वेवमनयोव्ये वस्थायामपि तदुक्तपक्षाणामवान्तरग्यवस्था कथमत 
आह -- महेति । अवोचीनं श्युत्करमेण सहख्रान्न्युनम् ॥ ११३ ॥ इति कोशविधिः ॥ 

न्युनतां निराच््- तुलादीति । यथोदेडमिति,--उदेशानतिक्रमेणेव्यथैः । नाम्ना 

वस्तुसङ्कीतंनमूटेशः भक्षणचोदितामिति- भक्षणे चोदितं शाखे विहितं विधिप्रकाराभिलयथेः। 

रुश्चषणबोधिताभेति पाडान्तरम् । भक्षणवर्जने इति चख | इर्वेत्यस्य संमिश्रानिद्यत्रान्वयः। 
1.) 

१. क. त्रिरात्रादिपक्षद्रयं ! २, ख. नि दि० । २. नान्यत्रेति स्वैर | 



दिव्यप्रकरणम्] ससन्या्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याए्य। च ५५८२ 

निर्ठीवयेत्ततः । पिप्परुस्य तु नान्यस्य अभवि भूजे एव तु ॥ रोहित दृस्यते यस्य 

दस्ता च शीयेते । गात्र च कम्पये्यस्य तमराद्ध विनिर्दिशेत् ॥ इति । र. 
रोरोपितपत्रक तण्डुढान् भक्षयित्वा निष्ठीवयेत्प्ाड्िवाकः । भक्षयित्वेति च ण्यन्ता- 

त्सिचि रूपम् । सवेदिव्यसाधारण च धमावाहनादि प्रवैवदिहापि कतैव्यम् ॥ ईति 
तण्डुखविधिः ॥ 

तप्तमाषकविधिः पितामहेनोक्तः। तथा हि--“*सौवर्ण राजत वाऽपि ताम्र वा षोड- 
शाङ्ुलम। चतुरङ्गकखात तु मृण्मय वाऽथ मण्डलम् ॥'' वतुरमित्यथेः। “्ूरयेद् घृत- 

तेखाभ्या विश्चव्या तु पङेस्तु तत् । सुवणमाषक तस्मिन् सुतप्ते निक्षिपेत्तत 

अङ्खुषठङ्गलियोगेन उद्धरेत्तत्तमाघकम् । कराप्र यो न धुनुयादिस्फोटो वा न जायते । 

द्धो भवति धर्मेण निर्विकारकराङ्ग्ेः।।' इति । उद्धरेदिति वचनात्पाादुद्घेपर्ण- 

मात्र, न बहिःप्रक्षेपणमाद्रणीयम् ॥ 

इति स्वर्गकामस्य कत॑ब्यतोपदेशादसाधनस्वे च तद्रथाघाताद्यागमदेः साधनत्वमवगम्य या- 

गात् स्वग दस्युच्यते । अत्रापि तर्हिं प्रायश्चित्तवत् सश्ोधनार्थो दिष्योपदेशः स्यात् । सल्य- 

स् यचुष्ठानमाच्रोपदेशः स्यात् । इह तु तप्तायःपिण्डेनाद्ग्धस्यापरं निदोंषस्य ज्ञापन- 

मुक्तं तदपेशरर्मिव स्यात् उच्यते। देद्यत चोदने स्तेयोदशाङ्केतस्य अभ्युपगच्छतः प्रायश्चित्त- 

राजदृण्डादि प्रसङ्गः। अनभ्युपगमे तु यागाद्यनुष्ठानमिति अत्र चोभ्यैगमनादौ सलयद््टन्यवहारः 

काय इति । अतश्च अर्थादिदमापय्त । ऊध्वगमनाद्धिना चनद्युद्धिरिति अत एवोपरभ्य- 

बाल्भट्री 
स्ननेाद्क चाऽऽदिल्यस्येव प्रव्यासत्तेःततःमश्षणकरणानन्तरम् । शीर्यति विक्षीणे भवति। 

““हनुजारं च सीदति!?इति कस्पतरो पाठ ।ह युजाम् उत्तराधमदक्षिणं हजुजालरं समूह इति 
तद््थः। कत्रनुपादानादथमाह--हिरोऽपीति । त शोध्यम् । असंबेन्धष्वनिरासायाऽऽह-- 

भक्षति । तस्य चोरादिकत्वादिति भावः ॥ इति तण्डुरुविधिः ॥ 

तथा हि--तेदेवाच्यते।विस्तारमाह-षोडेति।निम्नतामाद- चतुरिति, ब्ब 

हिः|अथदष्यस्याभ्रऽन्वयः।अनेन कारयित्वेति तत्र रेष सूचितः। मण्डरमित्यस्याथंमाह-- 

वर्तुछमिति । ष्रततेरयोगेकाथेस्वाद्विकल्पः।घुनुयात्-कम्पपेत्। सखवैसंम्रहाय तदुपसंहरति -- 

निर्विकारेति,-बहनीहिः । यावद्वचनं वाचनिकमिति न्ययेनाऽऽह-उद्धरेदिति। वस्सेऽ- 

प्याह- आदरेति --स्थरूविद्ेष इति भावः॥ 
कि ह 1 12 1 1 0 का, 

१. ग. पणं । २. फ. ण्वध्यत्व° । 
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अप्र; कल्पः--“ सौवर्णे राजते ताग्रे आयसे मृण्मयेऽपि वा | गव्यं 

बुतमुपादाय तदन तापयेच्छुचिः ॥ सौवर्णी राजतीं ताग्रीमायसीं बा सुशोधिताम् ¦ 
सट्टलिन सङृद्धौतां प्रकषिपत्ताम्रसद्रिका् । भम्ीचितरद्गाव्ये हयर्नखस्परौगोचरे । 
परीक्षेताद्र॑पणीन चुरुकार सुघोषकम् ॥ ततस्चानेन मन्त्रेण सजङ्ृत्तदभिमन्त्रयेत् | 

परं पविन्रममूतं धृत त्वं यज्करमसु ॥ दह पावक पापं त्वं हिमशीतं शुचो मव । 
उपोषितं ततः स्लातमाद्रवाससमागतम् ॥ प्राहयेन्सुद्विकां तां तु घरृतमध्यगतां तथा। 

प्रदेरिनीं च तस्याथ परीक्षयुः पर्क्षकाः ॥ यस्य विस्फाटका न स्युः खुद्धोऽसा- 

वन्यथाऽञ्युचिः ।* इति अल्ापि धमावाहनायनुसन्धातव्यम् । घृतायुमन्त्रणं 

पराडिवाकस्य--“* त्वमम्ने सवेमूतानाम् इति रोध्यस्यागस्यमिमन्त्रणमन्त्रः । 

८५ प्रदेदिनीं परीकषेयुः' इति वचनात् प्रदेशिन्येव मुद्धिकोद्धरणम् ॥ इति तक्तमाष- 

काविधिः ॥ 
उ्यन्जकाभावेऽपि शपथायनुष्ठानमात्रादेवादु्टव्यवहारासेद्धिः । तस्य स्वामुष्मिको दाषरिस्थ- 
त एव । तथा चोक्तं “गदिव्यानीह नज्ुद्धये? इति। इहैव नान्यत्रस्यथैः। कुहकादिप्र तिबंधेऽपि 

तर्हिं शुद्धिभरसंगः। न प्रतिषेधात् ; यथा च बुहस्पतिः--“^च्निरात्रं पञ्चरात्रं वा पुरुषेस्वेरधि- 
दितम् । निरुदं चारयेत्तत्र कहकाराङ्कया नृपः॥ इति । अतः कुहकादिरहित एवोध्वैगम- 
नादौ छुद्धभ्यवहारः हकादिनम्यवहारशङ्कायां वा देवराजकन्यसनानुव्पत्ता । पारमार्थिके 

तु शुद्धयद्युद्धीव्यवेपयुञ्येते।अतो वदमूरत्वमविरुडम्। तथा चास्नायद्छान्दोग्यः--“ पुरुषं 
सोम्येतहस्तमरहीतमानयन्स्यपहर्षिस्तयमकार्षीरिति परड्मस्मे तपते स॒ यदि तस्य कतौ 

बालभद्धी 

तदुक्तमेव प्रकारान्तरमन्यम्न्धानुक्तमाह --अपर इति | उपेति,--स्थापयित्वा 

इत्यथः सुदोधिताभेति+-भङ्गादिनिरासायति भावः । सुशोभिताभेति पाठान्तरम् | 

घौतां - ग्रक्षाकिताम् । श्रमद्वीचीति-- भमन्तो वाचः शाब्दाः यस्मिश्नित्यथैः । तरङ्खै 
वीचिभिः। आदये पूर्ण ननलस्यापि विषये। चुरुकारमिति,-- तेरादि पक्रतारीक्षाचर इति 

शब्देन भवतीत्यनुकरणमिदं ध्वनेः तत्रापि । सघोषकं महाशब्दयुक्तम् । श्ियाविरषणमिदं 

द्वयम् । अनेन वक्ष्यमाणेन्। प्राह्धिवाक इति शेषः। सुतप्तत्वात् पवित्रत्वाच्वाऽऽह -पावके- 

ति। प्रदोशिनीं तजैनीम् तस्य कत+स्यादिति शेषः'मन्त्रणापिति,- परमित्यादुक्तमिस्यथः । 

र फ्वाऽऽह-- त्वमग्न इति । ्राग्वदाह--अगन्यभीति । राग्बदाह-- प्रदेशिनीमिति ॥ 
इति तप्तमाषकविधिः ॥ 

१. ख. अप्रक० ! २. ना० १. ३३४, ५. ¦ ३. क. अनष° । घ. छ. सनख० । 
छ. न नल । ४. क.घ. चूर्० । ५. ग॒ धिकं | ६. फ. नखस्पञस्यापि। 
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पमाघमदिन्यक्रधिः ॥ धमोधमोख्यदिव्यविधिश्च पितामहेनोक्तः । तथा 
च--"“ अधुना संप्रवक्ष्यीमि धमोधमेपरीकश्चणम् । हन्तृणां याचमानानां प्रायशित्ताथि- 
नां नृणाम् ॥"हन्तणामिति साहसाभियोगेषु ; याचमानानामिति अधाभियोगेषु ; प्राय- 
शचित्ताथिनामिति पातकाभियोगेषु । “` राजते कारयेद्धमेमधम सीसकायसम् |! इति 
प्रतिमाविधान सीसकं वा आयसं वेति ॥ 

पक्षान्तरमाह--““ छिविद््जं पटे वाऽपि धमाधर्मो सितामितौ । अभ्युक्ष्य 
पञ्चगव्येन गन्धमाच्यैः समचेयत् ॥ सितपुष्पस्तु धर्मः स्यादधर्मोऽसितपुष्यघृक् । 
एवं विधरायोपटि्य पिण्डयोस्तौ निधापयेत् | गोमयेन मृदा वाऽपि पिण्डौ कार्यौ 
समं ततः । मृद्भाण्डकेऽनुपहते स्थाप्यौ चानुपरक्षितौ ।॥ उपस्ति चौ देरो 
देवत्राहमणसन्निधौ । आवाहयेत्ततो देवान् छोकपाखंङ्च प्रवेवत् ॥ धमोबाहनपुवे तु 

भवति । तत एवाऽऽत्मानमनृतं करते । सोऽनृतोऽभिसन्धोऽनुतेनाऽऽस्मानमन्तघय परशं 
तप्तं प्रतिगृह्णाति स दद्यते अथ हन्यते ¦ अथ यदि तस्याकतौ भवति । तत एव 

सल्यमातव्मानं करते ¦ स सत्याभिसन्धः । सत्यनाऽऽ्मानमन्तधौय परशं तप्तं प्रतिगृह्णाति । 

स न दुद्धतऽथ सुच्यते 1“ इति } एवमादीन्यन्यान्यपि तुखादिदिभ्यग्रयोगमूखान्यन्विष्ये- 

बारभद्ी 

चोऽप्यथ। तथा चेति,अधुनेति---ेषवचने। न्यूनतां परिहरति- हन्तृणामित्यादि। 

इतिधचनसमाप्तौ । इतरामायाऽऽइ--प्रतिमेति | एकाथेस्वादाह-- सीसकं वेति | अद्रौ 

आश्यजन्तामिदमिति भावः । तरं वरं च । आटेति+-स एवेति मावः । अम्युक्ष्य- परेक्ष्य । 

सितपुष्प इति बहुव्रीहिः । पुष्यत इति धुनः क्विबन्तस्य रूपम् । धृगिति पटे धुष्णो- 

तेः तदन्तस्य रूपम् ; भृदिति पठ भृषस्तदन्तस्य । एवं विधायेष्यस्य श्णस्या-उपाले- 
ल्येति । एवं विषाजुपरिख्येति पाठान्तरं सुगमम् । एवं विधायोपर्ष्येति पटे तु एवं 

संखिल्य चन्दनेनोपरप्येव्यथैः । समं यथा स्यात्तथा कायौ इव्यथः । तत इत्यभ्िमान्वायि । 

अनुपहते अभस्नादौ । अनुपलक्षिताविव्यनेनपि विधानेतस्य सूचिते । मध्ये चुरणिकामाह-- 
मिनि 

१. ख. नास्ति । २. क धावुपाटिख्य । 

74 
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प्रतिन्नापत्रकं छ्खित्। ” ततः--““ यदि पापविसुक्तोऽहं धर्मस्वायातु मे रे? 
इति--अभिकशस्तोऽभिमन्रयते । “* अभियुक्तस्तयेोश्चैकं प्रगृह्णीताविरुम्बितः | धमे 
गृहीते डयद्धः स्यादधमे तु स हीयते ॥ एवं समासतः प्रोक्तं धर्माधर्मपरीक्षणम् ।* 
इति ॥ इति धमोधमीदिव्येधिः ॥ 

अन्ये च शपथा दव्यास्पत्वमहत्वविषया जादिविेषविषयाश्च मन्वादिभिरक्ताः; 
यथा-“निष्के तु सलयवचनं द्विनिष्ठे पादटम्मनम् । त्रिकादवौक्तु पुण्यं 

दाहरणीयानि । अत्र च शङ्कितस्य परशचुग्रहणेन दग्धस्य मोचनमदृष्टव्यवहारकरं च 
विधीयते । अन्यत्त दाहादिप्राप्तमनूद्यते । अतोऽप्युक्तमकारं वेदमूरत्वमविरुद्धमेव । यथा 
चेतदेवं तथा वक्ष्यामः । एवं सति व्यासादयुक्तेतिहासदशनानुसारेणािष्टावृत्वेन तुखाद्य 

बारुभदट्र 

तत इति | तयोश्चेकामिति--ततश्रकमिति द्विः । अविटेबितामिति। अविदोकित इति 
अवरूम्बितस् इति पटे क्रियाविशेषणम् । समासतः- संक्षेपतः ब्ृहस्पतिरपि--“ यत्र द्वये 

रेखनीयो धमाधम सितासितो । जीवदानादिकेमेन्तरेगायजयायेश्च सामाभेः ॥ आामन्डय पूजये- 
द्रन्धेः कुसुमेश्च सितासितः । अभ्युक्ष्य पञ्चगभ्येन सूत्पिण्डान्तरितौ तनः ॥ समो कृत्वा नवे 
कुम्भे स्थप्यो चाजुपलक्षितौ । ततः कुंभासिण्डमेकं प्रग॒ह्णीताविकम्बितः ॥ धर्मे गृहीते 
शुद्धस्स्यात् संपूञयश्च परीक्षकेः।”"इति। जीव दानादिकैः याभ्रजामयथोभरयमिल्य.दिभिरिति( ?) 
कटपतरः । प्राणग्रतिष्ठापूवैमित्यन्ये ॥ इति धमौधर्मविधिः॥ 

® {^ 

फारुविधिद्खेहस्पतिनोक्तः-- “* आयसं द्वादशपरं घटितं फारसुच्यते । अष्टाङ्गुरं 
भवेदीधे चतुरङ्गुख्विस्तृतम् ॥ अभ्चिवण तु तच्चोरो जिह्वायां संङिहेत् खकत् । न दग्धशचे- 
च्छद्धिमियादन्यथा तु स हीयते ॥** इति । आदिना नारदादिपरियहः । तथा च नारद्ः-- 

८८ शपथा अपि देवानाखषीणां च महाप्मनाम् । वसिष्ठः शपथं यपे यातुधाने तु शग्दितिः ॥ 
महष॑यस्तथेन्द्रश्च पुष्करार्थं निबोधिताः । शेपुः शपथमव्यभ्राः परस्परवियुद्धये ॥ » इति । 
“"महषिभिश्च देवश्च कायौ शपथा; कृताः । वसिष्टश्चापि शपथं शेपे वे यवने नृपे ॥ "इति 
मनुरपि। सेतयवचनं सत्यमिति कथनम् । पुष्पमिति, -- पुण्यमिति पाठान्तरम् । आद्यविषय- 

पो भाननि 

१. ख. ग. च. करे । अश्दधयेन्मम करे पापमायातु धर्मतः ।' इत्यधिकम् | २. क. 

मन्तयेत् । ३- क. घ, द्धिः । ४.-- ८. ११०.। 
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स्यात्कोशपानमतः परम् ॥ सवन शापयेद्विप्रं श्च्तिय वाहनायुधैः । गावी जकाञ्- 
नेवेस्यं शुद्र स्वैस्तु पातके: ॥ ”' ईलयादयः । अत्र च जुद्धिविभावना मनुनेक्ता- 

""न चाऽऽविमच्छति सिप्र स ज्ञेयः शपथे श्युचिः।)'› इति । आत्तिरपि ध्यस्य ना 

राजदैविकम् ।म्यसने जायते घोरम्'*इ्यक्तैव। काटनियमस्चंत्रिख्प्रमृति कायंडाघव- 
थः रवप ङे ५ = क गोरवपयीटोचनया द्रष्टव्यः| एवं दिव्येजयपराजयाव्रधारणे दण्डविदषोऽपि दाशतः 
कात्यायनेन--““शताघ दापयेच्छुद्धमञ्यो दण्डमाग्भयत् । "इति । तं दण्डमाह- 

तगैतरोकपारादिजगस्साक्चीभृतदेवताकल्पनमप्यविरुद्धम्। तथा च “मन्त्रवणेगल्यो देवताः 

८८ त्वमेव स्वैभूतानामन्तश्वरसि पाचक। ` इस्युक्छाः। एवं स्वायं भुवेऽपि च देवताधिष्ठानमव 

सल्यघमीनुसारे पर्दशतम् ; यथाऽऽह..." पुरा आात्रा यचीयसा ॥ 

नानिदैदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पृश्चः॥'` इति ¦ स्प्हयश्चरः साक्षीत्यथः। अथ वा अनुमा- 

नमृलस्वेमवास्तु न निर्दोषस्य दोषवत्तया शंकितस्य अभ्निदांहकः---अभ्रकदेरिव दाहानुपलं- 

भात् ॥ अर्नादकाङ्िकाग्यभिचारिभ्य वहारम्च्र्यन्वयन्यतिरेकञ्ुद्धाजुमानं वह्वथभाव इव 

निधूमतानुमानमभ्रतिहतमेव । अतोऽप्युपपन्नं दिब्यस्मृतेः सम्धरस्वाभेल्यषा दिक् ॥ 

बारुमष्टी 

सक्ता द्वितीयमाहं--सत्येनेति । अत नच.श्व्थविष्य । आतिः पीडा । स्वा च नान्येव्यहे-- 

आर्तिरपीति, पू्बोक्तैवेति भावः, एवं कारनियमोऽपि प्रागुक्त पएवेत्याह-काठेति | 

कात्यायनः ““आचतुदैशकादद्धो यस्य नो राजदैविकम् ¦ भ्यसनं जायते घोरं स ज्यः शपथे 

दचिः०॥अत्राऽऽह मयौदां मनुः--““न कृथा शपथं कुयात् स्वल्पेऽत्य्थ नरो बुधः बृथा हि श 

पथं कुवैन् मत्य चेह च नयति ॥ कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ते तथन्धने । ब्राह्मणाभ्युपपत्तो 

च शपथे नास्ति पातकम् ॥ यमः-- ““छृत्वा मृषा तु शपथं कीटस्य वधसयुतम् । अनृतेन 

तु युज्येत वधेन च तथा नरः ॥ तस्मान्न मिथ्याङपथं नरः छुयांदषेप्सितमू ॥** इति । 

सवैदिव्यश्षमाह--एवमिति। ञ्युद्धं इषम् , तम् अशुद्धसम्बधिनम् । आहेति--कात्यायन 

१. मनुः ८ १२३. | २. मनुः ८. ११५. ।२.ख. ग. मश्च एकरात्रमारम्य विस्तप' 

मारम्य पन्वशत्रपयन्तं एकरातरपरमातितं कार्याधवगैौरवपयाखोचनया द्रटव्यम् । ज. एकरात्रमाभ्य 

लेरात्रपरयन्तं तरिरात्रमारम्य पञ्चरात्र्मृति वा कायै । ४. ख. व्यम् । ५. फ. कतेरेवेति । 
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‹धविषे तोये इता च तुखाकोरे च तण्डुले | तक्तमाषकदिव्ये च क्रमादण्डं प्रकस्प- 

येत् ॥ सहस्रं षट्ड्तं चैव तथ। पञ्चशतानि च । चतुच्चिद्वयेकमेवं च हीनं हीनेषु 
क्पयत् ॥"› इति॥ ““निहवे भावितो दयात् "* इव्युक्तदण्डनायं दिव्यनिबन्धनो दण्डः 

समुच्चीयते ॥ 

॥ इति दिव्यभ्रकरणम् ॥ 

नन्वेव सति भाविन्यर्थे दिभ्यानि स्थुः चोः तद्भावार(?) सिद्धत्वात्। को वाऽन्यथा- 
ऽऽह । कथं तर्हिं । भाविन्यर्थे कोडापाना दिष्यवहारः । सस्यसंकस्प प्रकटीकरणमात्रतद्यभिच- 

रद् (?) दिशष्टविगहंणािद्ध.य्थं संकल्पितान्यथाकरणात्व (?) नृतदोषंस्थित एव इत्यटंप्रसक्तया॥ 

बाटंभदट्री 

एवेति भावः।तुरेति समाहारदरन्द्रः।कल्पनामेवाऽऽह- सहस्लमिति। षरट््चतमि ति बहनीदिः| 

दण्डो विरेष्यः। चतुरिति- समाहारदन्द्रः। कमचिवक्षया न दोषः! सग्रेऽपि अतिदिशश्राह-एवं 

च हीनमिति, उक्तधकारेण कल्यनयाऽग्रपि उत्तरोत्तरन्यूनमिस्यथैः। विरोधं परिहरति-- निद्ववे 

इति । मूरूामेद्ं सवैसाधारणम् ;जत एव न विकल्पः अत एवाऽऽह--- अयं दिव्येति ,---का- 

ल्यायनोक्तदिव्यमात्रविषय इत्यथः एवं च तुराभिसटटिरुविषकेाशतण्डुलतक्तमाषधमौधर्मश्चप- 
ॐ (न क यदण्डरूयरवान्तरभ्रकरणेर्बिशिषटप्रकरणं सम्पन्नमिति बोध्यस् । तदाह-इति दिव्येति ॥ इति 

दिन्यग्रकरणं सम्पूणेम् ॥ 

१. भ्यव० ११.) २. फ. टश्ततप्ं । 



अथ दायविभागप्रकरणम् < 

९* प्रमाणं मानुषं देवमिति भेदन वर्णितम् । 

अधुना वण्यते दायविमागौो योगमूर्तेना ॥ 

++ तत्र दायराब्देन यद्धनं स्वामिसबन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति 
र ध „+ ् 

तदुच्यते | स च द्विविधः--अग्रतिवन्धः सप्रतिबन्धर्च ; तत्र पुत्राणां पात्राणां 
च॑ पुत्रत्वेन पौत्रतेन च पितृधने पितामहधनं च स्वं भवतीप्रतिबन्धो दायः । 

सुबोधेनी 

अथ दायविभागप्रकरणस्॥ + [महता अबन्धेन दषयविभागभरकरणं व्याचस्यासुनिबन्ध स^: 

पूर्वोत्तरयोः ग्रन्थसन्दभयोः प्बन्धेन सङ्गति दशेयति-प्रमाणं मानुषं देवभिति। | *दायश््दा 

थह तत्र दायज्ञन्देनेति। - [ जयमथंः--घनस्वाभिना पित्रादिना सह सह यः सम्बन्धो 

जन्यजनकत्वादिः, तस्मात् सम्बन्धरूपान्निमित्तात्र अन्यस्य सम्बन्धप्रातियोगिनः पुत्रादेः 

स्वे यद् धनं भवति तद् द्ायशब्देनोच्यत इति। ]* अप्रतिबन्धदायस्वरूपमाह-तत्र पत्राणां 

पौत्राणां चेति । *{ अयमभिप्रायः,+--पिवृधने पितामहधने च युत्रपौश्रयोः स्वब्यतिरिक्त- 

बार्भट्री 
निबन्धकारः पद्यबन्धेन सङ्गतिमाह-- प्रमाणमिति । इति भदेनेति--एवं 

भ्रकारेण द्विविधं प्रमाणमवान्तरभेदेन वर्णितमियथैः । ~ योमोति-योगीश्वरेण याज्ञव 

ल्क्येनेयथः । |* निरूपणीयव्यवहारपदानां मध्ये केषाञ्धिन्निरूपणानन्तरं मध्ये प्रसक्त 
प्रमाणनिरूपणं छइत्वाऽवसरसङ्गल्या प्राप्तावरधिष्टम्यवहारपदनिरूपणप्रसङ्गे तावत् सर्वोपयो- 

{गत्वेन दायविभागो निरूप्यत इव्यथः! दायज्ञब्द् य तावदाह तत्रेति - निरूपणीये दाय- 

विभागे इत्यथः +[ एवेन कयादेरूपनिमित्तम्यवच्छेद्ः । सम्बन्धश्च जन्य जनकभावादिधेन- 

स्वामिना सह अन्यस्य पुत्रादेबोध्य .! ]£ एतेन पूव॑द्रन्यस्वामिसबन्धिनां तस्स्वाम्योपरमे यत्र 

द्न्ये स्वत्वं, तव निरूढो दायज्ञब्द् इति प्राच्योक्तमपास्तम् । स च~ दयश्च | अग्रे 

स्यादिबहुवीहिः। तत्राऽऽयस्वरूपमाइ - तत्रेति,--तथो्मष्ये इत्यथ ः,.“भूर्यौपिता?इत्याँवि- 

ना वक्ष्यमाणसिद्धान्तमभिमेत्याऽऽह प्रत्राणां चेति,-यथाकममन्वयः। *[स्वभ्यतिरिकान्य- 

१. थ. दृ. प्रणिधानेन । २. फ स्वाभ्युपरमे । ३, भ्यव ० १२९. । 

@016,; (४. 1 , 5८. § 1--3, 

(९, 



९.० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्याये 

पितन्यभरात्रादानां तु पुत्राभवे स्वाम्य्भविे च स्वं भवतीति पुत्रसद्धावः 

स्वामिसद्धावस्च प्रतिबन्धः, तदभवे पितृव्यत्रेन भ्रातृत्वेन च स्वं भवतीति 

सप्रातिबन्धो दायः। एवं तस्पुत्रादिष्वप्यूहनीयः। ** विभागो नाम द्रव्यसमुदायाेषया- 

णामनेकखाम्यानां तदेकदेशेषुं व्यवस्थापनम्) ** एतदेवाभिपरेयोक्त नारदेन--“*वि- 

सुबोधिनी 
जनप्राप्तिमन्तरेण स्वाम्यं भवतीति अप्रतिबन्ध दाय इति ]* । सप्रतिबन्धदायस्वरूपमाह-- 

पितृश्नात्रादीनामिति,-पितरो रातरश्रादियेषां ते तथाविधाः। एवं +[ त्पुत्रादिष्वप्यहुरनाय 

इति,--अत्र तच्छब्देन पुत्रपौन्रयोः पुत्रादयो गृह्यन्ते । अयमभिसान्धिः-- विद्यमानेषु 

स्वामिसम्बन्धिषु यस्याब्यवहितः स्वामिसम्बन्धस्तस्य अप्रतिबन्धो दायः, यस्य व्यवहितः 
स्वामिसबन्धः, तस्य सप्रतिबन्धो दायः । ]* दायश्चब्दाथममिधाय विभागाब्दाथेमाह 

-- विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामिति । +*[जयमाश्चयः --अविभक्तद्रव्यस- 
मुदायगोचराणामनेकेषां षुन्रादिस्वाम्यानां तदेकदेरोषु सञुदितद्रब्यकेदेशषु व्यवस्थापनं 

विशेषेण प्रातिस्विकस्वाम्यस्थापनं विभागङ्वाब्दवाच्यमिपते । ] * पूवै सङ्गतिर्रोके 
-'दायविभागो योगमूर्तिनाः? इति अभिधाय दायविभागशब्दस्यार्थो विविच्य दितः । तत्र 
नारदवचनं अमाणयितुमाह--एतदेवाभिपरत्योक्तमिति | नारद वचनस्य स्वाभिप्रेताथपरस्वं 

बाठेभट्री 
जनभाष्ति विनाऽपि स्वाभ्यस्य सतवात्तस्य तत्वमिति भावः । द्वितीयस्वरूपमाह-पितृन्य- 

भ्रातरिति -पिवृल्यश्च आता च तस््रश्ुतीनाभित्य्थः । अभ्यर्हितत्वात्तस्य पूवैनिपातः। पितुृ- 

ग्यत्वादिकं च धनस्वाभिनिरूपितमेव । अत्र वस्तुकथने तात्पयं न तु रमे । पितृ्ात्रादीना- 

मिति पाठान्तरम् तच्र क्रम एवः पितरौ च भ्रातरश्च आदिर्येषां ते च इति तदथः) | *विरोषान्त- 
रमाह-- स्वाम्यभवे चेति । तदभवि उभयाभावे | तत्पुत्रोति पुत्रपौच्रपिवृव्यादिपुललादिष्वपी- 

त्यथः । तत्रापि विद्यमानेषु धनस्वामिसंबन्धिषु यस्य येनान्यवहितः संबन्धस्तस्याऽऽद्यो 
यस्य ग्यवाहितस्तस्य द्वितीय इति भावः । एवं दायदब्दा्थमाह- विभागो नामेति । 

"([जविभक्तद्रभ्यसञुदायनिरूपितानामनेकेषां पुलादिनिष्टस्वाम्यानां तदेकदेरोषु समुदित- 

दरव्येकदेशेषु तद्विषयतया तश्चिरूपिततया व्यवस्थापन विेषणप्रयेकमवस्थापनं -- 

तस्य॒ विभागश्चन्दवाच्यव्वाभित्यथैः । ] + उक्ताथं समृखयति -- एतदेवेति । 

१. स्वामिनोऽमवि च । २ ख पु्नन्यस्य० । ३. फ, स्थानं । 

016: 1. }, 866. 1, &§ 4.--5. 



दायव्रिभागप्रकरणम्) ससन्याख्यमिताक्ष॒रा सविश्वरूपन्याल्या 

मानोऽयं पैत्रस्य तनयै्त्र कल्यते ! दायभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः ॥ 

इति । पेत्र॑स्येति खत्निमित्तसंबन्धोपलक्षणम् ; तनपरैरियपि प्रयासन्नोपरक्षणम् । 

+इदमिह निरूपणीयम्--कस्मिन्काटे, कस्य, कथं, कंङ्च, विभागः कतन्यः-- 

इति । तत्र कस्िन्काटे, कथं, कंरचेति तत्रतत्र शछाकन्याख्यान एव वक्ष्यते । 

कस्य विभाग द्येतावदिर्द चिन्यते । 
सुबोधिनी 

दुरीयति. य्स्येति । खलत्वनिमित्तसम्बन्धोपलक्षणमित्यादिः । पतदुक्तं भवति, 

शस्वामिसम्बन्धादेव निमित्तादिति यदुनतं तदुपलक्षणा् नारदवचनस्थं पत्रस्येति पदम् । 

तनयेरिति पदमन्यवदितसम्बन्धोपरक्षणार्थमिति ।]* सङ्गतिमभिघाय विभागप्रकरणाथ 

निष्छरष्य दायति - ~ इदमिह निरूपणीयमिल्यादिना। तत्र कस्येति दच्यस्य निर्देशः, 

कथमिति इति कतैव्यतायाः, कैश्चति करवेणाम् । तत्न कस्यल्यस्यांश्चस्य मूरलाकानारूढ- 

घ्वात सकृरुविभागप्रकरणेपयेगिव्वाच्च तमंशं॒प्रथमतो विचारपथमवतारयति -- 

नार्मद 

पन्रस्येति । “ तस्येदम् " ईस्य् । पिञयस्येतिकल्पतर्ध॒तपारस्तु न युक्तः" -- यतो 

देवताधिकारपदितत्वात् : यत्त व्यवहारे । “° तद्विवादपदं बु्ैः' इति पाठान्तरम् । 

तन्न तद्विति विधेयविरेषणम् । न्यूनतां परिहरन् तस्य स्वोक्ताथपरस्वमाह-- पेत्नस्येति | 

„ [स्वस्रे निमित्तभूतो यः संबन्धः स्वामिसंबन्धः भ्ागुक्छस्तदुपङश्चणार्थमित्यथेः । तेन 

वैतामहादेरपि ग्रहणम् । ]* प्रयेति, -- अन्यवहितसंब-धीलर्थः ¦ एतेनेकदेशगतस्यव 

भूदिरण्यादावुस्पन्चस्यै व॒ स्वत्वस्य विनिगमनाध्रमाणाभावेन वैरेषिकम्यवहारानहेतया 

अव्यवस्थितस्य गुटिकापातनादिना स्वस्वब्यन्जनं विभाग इति भ्राच्योक्छमपास्तस् । 

-- निमित्तभूतसंबन्धस्य साधारणत्वेन नियतेकदेशग्रहणे विनिगमकाभावेन च 

तथा दु वैचत्वात्। अन्यथा तदपि तच्छेषयय वहार ‹पत्तेमिथो विरोधाच्च । एवं सङ्गतियुक्स्वा 

विचारं कतैमादा7वमागप्रकरणाथै निष्कृष्याऽऽह---इदमिति | इह विभागप्रकरणे, अत्र कृस्ये- 

ति दरव्यनिर्देशः; कथामिति इति कतंन्यताया; केदचेति कतृणाम्। त॒त्र चतुणा 

म् मध्ये ! इह॒ आदौ - तस्य॒ मूकानारूढत्वात् पकरदायग्रकरणोपयोगित्वाञ्चेति मावः । 

[अत्र द्विविधो विचारः तलाऽऽद्यविचारस्य विभज्यमानं दव्य विषयः।तत्र सन्देहः किमस्व- 

स्य विभागः स्वत्वहेतुः तथा च विभागेन स्वस्वम् । न ततः प्राक्-- स्वत्वहतुभूतविभागामा- 

वात् । इत विमा न स्व्वेतुः । किन्तु जन्मेव । तथा च तत पुव सवसवात् स्वस्य 
> क. व्रमासेल्यस्य तरस्य । ख. पित्वस्य 1 २.१३. १.।३. ख. पित्रचस्ये ° ! 

५.छ. होच्यते किम्वा ५. च. ते ङिव्व। ६. थद दिना! ७. त. ठम्रक० < अ० ४. ३" १२९०५ 

016.: ©} 1, 666. 1, §§ 5.--6. 



५५९२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

भक विभागाष्छम् , उत स्वस्य सतो विभागं 
इति--तत्र स्वत्वमेव तावननिरूप्यते । किं रान्नेकसमधिगम्यं स्वत्वम् , उत प्रमा- 
णान्तरसमधिगम्यमिति। ^“तत् शाल्चैकसमा गम्यमिति तावदुक्तम्-गौतमवचनात् 

--:' स्वामी रक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधेगमेषु › “` ब्राह्मणस्याधिक र्ब्धम् ] "' 

क्षत्रियस्य विजितम् ' ““निरधिष्टं वेस्यशयुद्रयोः 1” ईति प्रमाणान्तरगम्ये स्वत्व 

सुबोधिना 

कस्य मिभाग "इत्येतदिह चिन्यत इति] अत्र द्विपवौ विचारः । तथा हि -- विभज्यमानं 

द्रव्यं विषयः । तन्न सन्देहः किमस्वस्य विभाग उत स्वस्य विभाग; इति 

तद्मथौन्तरचिन्ताविभागः स्वष्वहेतुरुत॒ नेति । यदि विभागः स्वस्वहेतुस्त 
तोऽस्वस्य विभागः तेन च विभागेन स्वत्वं न ततः प्राक् -स्वत्वहेतुभूतविभगाभावात्। अत- 

श्रास्वस्य विभाग इति पश्चोदयः }अथ विभागो न स्वस्वहेतुः, अपि तु जन्मव 

तदा जन्मनैव स्वस्वात् स्वस्य विभाग इति पश्चोदयः इवयेको विचारः । तमेतं विचारं 

ददौयति--कि विभागात् स्त्वम् उत स्वस्य सतो विभाग इति । ] +अपरो विचारः 
स्वत्वावेषये । तमुपश्चिपति-- ततर स्वत्वमेव तावाननरूप्यत इति । जत्र त॒ स्वत्व 

विषयः, तच्र संश्यः--किं श्ंख्चकगोचरं स्वत्वसुत खोकिकम्रमाणान्तरगोचरामिति । तमेनं 

द्रीयति -- कि शाख्रैकसमधिगम्यमिति ! भ[पव॑पक्ं परिगृह्णाति ].--तत्रेति । 
हेतमाह--गौतमवचनादिति | तदेव वचनं दशयति-- स्वामी थेति | स्वत्वस्य 
लोकिकप्रमाणान्तरगष्यस्वे दोपमाह-- प्रमाणान्तरगम्ये स्वत्व इति । नेदं वचनम् इदं 

बाटंभद्ी 

भाग इति । अयमेको विचारः । तदाह--कवी विभागादिति । स्वं स्वीयम् । स्वस्येति 

स्वीयस्य सत इत्यथैः 1 एतदु पयोशेद्ितीयविचारे तावदाह तत्रेति, उक्ते विचारविषय 

इत्यथः ]*एवेनेतद्विचारं विना तस्य दुष्करप्वं सूचितम् । अत्र विचारे स्वस्वं विषयः । तत्र 

संशयमाह - किमिति । राल्रेति--तन्मवेल्यथः । प्रमेति लोकिकेतयथः । तन्न पूवपक्ष 

माह-- तत्रेति ,-तयोमेध्ये इत्यथः । तदेवाऽऽह-- स्वामीति ,--ग्याख्यातमिदं प्राक् । 

7 स्फुटीमविष्यति चानुपद मूके एव । “[यतस्तच्छाभस्तमाह -- प्रमाणान्तरेति 
न ० 

0.4 "व 
१. ख. स्वत्वं | २.--१०. ३९--४२. । ३ त. विविच्यते । ७. शाल्केति । 

(016. ©. 7, 566, 1, §§ 7--8. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससव्याल्यमिताक्षरा मविश्वरूपम्याद्या च ५९. 

नेदेवचनमथव्रस्यात् । तथां मनुः--"योऽदचादायिनो हस्तािप्तेत ब्राह्मणो धनम् 
याजनाव्यापनद्राऽपि यथा स्तनस्तथव सः । ̀ इति अदत्तादायिनः सकादात् याजना- 
दिद्वरेरणापि दरन्यनजंयत्ां दण्डविधानमयुपपनं स्यात्छलस्य लौक्षैकते । अपि च 
लोकिकं चेत्छत्वं मम॒स्वमनेनापहृतमिति न ब्रयात्--अपहर्तुख सलात्- 
अन्यथा छं तेर्नापहृतामति नापहतुः खम् । एवं तर्हि सुवर्णरजतादिस्वरूपवदस्य बा 

सुनोधिनी 

गोतमवचनं नाथैवदिल्यधः । स्वत्वस्य लाकिकस्वे वचनान्तरविरोधमाह-- तथेत्यादिना 
स्वस्वस्थारोकिकव्वे युक्तिमाह--अप्रि चेति | तत्र हेतुः- अपदतैरेव स्वत्वादिति । 
विङेषमाशङ्कते--अथेति । परिहरति-- एवं तर्हीति | ५ अयमभिप्रायः--यदि लौकिकं 
स्वत्वं तद्यन्यस्य स्व अन्येनापहृते सति तत्रापदियमाणो यदि ब्रुयात् ‹ मम ॒स्वमनेनापष- 

तम्” इति ततः श्रोतृणां सभासदामर् अस्य वा स्वमस्य वेति संदाया नस्यात् यथा लाकछिकि 

बारुभद्री 

इदं गौतमवाक्यम्। अनुवादे फलाभावात् | ̂वचनान्तरविरोधमाह-तथेति] स्वस्वस्य लोकिकत्वे 

इत्यव योज्यम् । अदत्तति - षष्ठयन्तं हस्तान्वयि । अन्येनादत्तम् परकीयमाददाति, - 

तस्य हस्तादिस्यथः । अग्रे तु॒फङितिाथं उक्तः । याजनेति--समाहरदन्द्रः । अपिना 
प्रतिग्रहसयु्चयः । स्तेनतवादेशस्तण्डय्राप्त्य्थं इत्याह--दण्डेति । स्वत्वस्यारौकिकत्वे यु- 

क्तिमप्याह --अपि चेति | स्वत्वमिति--तदेति ओषः । तत्र हेतुमाह-अपेति- 
+ तस्सम्बन्धस्यैव प्रतयक्षाविषयत्वात्। ]* उक्तदोषं परिहरन् विदेषमाशङ्कति-- अंथोति।परिह- 8 

रति-एवं तर्हिति | + [स्वत्वस्य रोकिकस्वेऽन्यस्य स्वेऽन्येन अपहृते स यदि वयात् ‹ मम 8 

स्वेमनेनापहृतम् "इति तदा श्रोतृणां समासदासुक्तस्यो न स्यात्।यथा लाकिकसुवर्णरजतादि- 
स्वरूपे दृष्टे सुवणीदिकं भवति न वेति न संसयः, तद्रत् स्वस्वेऽपि तदभावः स्याल्लोकतः-- 

तन्कोशेनिश्वयसत्वात् । जायते च सश्चयस्तस्मात् अपहतः स्वं मवतीति वच्छुमराक्यमिति 
मावः ! यद्वा अथेति पूवेपश्चवादी प्रष्टम्यः “अपहतः स्वं न भवतीति परमितिर्स्पद्ते 

न वा' इति। तत्राऽऽये आहएवं तहीति । यथा ‹ इदं सुवणैमिदं रजतम् ‡ इत्युत्पन्नायां 

१, ख. ग. तथा स्तनातिदेश्े मढः २.--<८.१४०. ३. य. याजनादिकरणेन । “अपि” इति 
क्रचिन्नास्ति। ४. क. यते। ५. क- ग. घ. च. अन्यस्वं। ६. ज. अनेनापन ! ५. थ. द्. लौक्ि- 
कत्वे दाषमाहई् । <. थ. द्. स्य वा स्वमिति । ९. मिता० अन्यथा । 

(01६. ; ~. }, 566. ), इ 8, 
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स्वमन्यस्य वा स्वमिति संशयो न स्यात् 1 तस्माच्छाखरेकसमधिगम्यं स्वत्वाभेति | 
**अत्रोच्यते । छोकिकमेव स्वत्वम्--खोकिका्क्रियासाधनत्वात् ,--र््रह्यादिवत् | 

कशे, 

आहवनीयादीनां हि साख्रगम्यानां न खोकिकाक्रियासाधनत्वमस्ति | 

सुबोधिनी 

स्वशरजतादिस्वरूपे दे सुवबणोदिकं भवति न वेति न संक्ञयः, तथा स्वत्वेऽपि संशयाभावः 

स्यात् रोकिकत्वात् स्वत्वस्य । जायते च संदाय अतोऽपहतुः स्वं न भवतीति वक्तु न 
शंक्यते इति । अथ वा ध्यतोऽन्यस्य स्वमेव गृहीतम् अतोऽपहतैः स्वं न भवति" इति वदन् 

वादी प्रष्टम्यः--अपहैः स्वं नं भवतीति प्रमिततिर्तपद्यते न वेति विकट्प्याऽऽं दूषयति-- 
एवं तक्षति । अयमाङयः--यथदं सुवणमिदं रजतमित्यु्पन्नायां प्रमितो सुवणौदिस्वरूपे 

संशयो न जायतते तथा प्रकृतेऽपीति । नापि हितीयः प्रमिलनुदयादेवापहतः स्वं न भवतीति 
वर्वतुमश्चक्यत्वादिति बहिरेव परिहृत्य पुवपक्च्पसंहरति-- तस्मादिति |] *सेद्धान्तमाह-- 

अत्रोच्यत इति।*[ स्वत्वं छाकिकमिलत्रानुमानं प्रमाणयति- -छोकिकमेव स्वत्मियादिर। 

अनुमानं तु स्वत्वं छोकिकम्--रोकिकाथेक्रियासाघनत्वात्।ययदटोकिका्थक्रियासाधनं तत्त्टो- 
किकं यथा ब्रीद्यादि। तथा चेद् स्वत्वं तस्माह्धाकिकमिति । यद्यद्धोकिकं न भवति तत्तद्छोके- 
काथैक्रियासाघनसमपि न भवति यथाऽऽहवनीयादीति ।]* व्यतिरेकम्यासि दशेयति--आह्- 

वनीयादीनां हीति। व्यतिरेकापरि्यदमनुमानं न प्रमाणमित्याक्षिपति- नन्वाहवनीयादी - 

नारुभद्री 

भ्रमितो सुवणीदिस्वरूपे संशयो न भवति तथा प्रकृतेऽपीति भावः) नापि द्वितीयः । भमि 

स्यनुद्यादेवापहतैः स्वं न भवतीति वक्तु ाक्यत्वादिति। पृवेपक्षसुपसहरति-- तस्मादिति।]* 

सिद्धान्तमाह--अत्रोच्येति ] स्वत्वस्य काकिकत्वमयुमानेन तावत् साधयति- लौके 

कमेवेति । स्वत्वं पश्चः। रोकिकःवं साध्यम् , राकिकार्थेति हेतुः । ततरान्वयन्यासो दृष्टा 

न्तमाह-- त्रीह्यादीति । तथा च स्वस्वं राकिकम् , -- रोकिकाथक्रियासाधनत्वात् ; 

यद्यह्टोकिकार्थीक्रियासाधनं तत्तव्लोकिकं ; यथा बीद्यादिस्वरूपम् तथा चेदं; तस्मात् रोकि- 
कम् इति बोध्यम् | यचह्धोकिकं न भवति तत्तष्धाकिकाथैक्रियासाधनमपि न भवति ; यथा- 

अ 

ऽऽहावनीयादिति । व्यतिरेकन्याषिमप्याह --अहेति | हि--यतः । दष्टन्तव्यतिरेकाप- 

= न त ५ 

१.त.स्वंभ।२.त.तु श्रा ३. त. एतदादिलोकिकमिलन्तं नास्ति । ४.थ. एतदादि ही- 
त्यन्तं नासि । 

(016. ; (1. 1, 56८. 1, ऽऽ 8--39. 
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नन्वाहवनायादी- 
नामपि पाकादिसाधननवमस्त्यव । नैतत् । न हि तचाऽञ्हवनीयाद्विरूपेण पाकादि- 
साधनत्वम्} किं तर्हि ? प्रनयक्चादिपरिदिद्यमानाग्न्यादिरूपेण ।} इह तु सुबणादिखूपेण 
न क्रयादिसाधनत्वम् , अपि तु स्वलनव | न हि यस्य यन्स्रं न भवाति तत्तस्य क्रयाय- 

थंत्रियां साधयति | 

सुबोधिनी 
नामेति | अखाकिकस्याप्याऽहवनीयस्य ल्टाकिकपाकाद्विसाधनत्वात् यद्यदङौ- 

रिकं तत्तन्न लाकिकाथक्रियासाधनमिति या व्यतिरेकव्यास्िसतस्याव्यभिचारादनुमा- 
नं दुष्टमित्यथैः । |न्समाधत्त-- नैतदित्यारिना । भ[जयमभिसन्धिः-- आहवनीयस्य 

द्रे सूपे अित्वमाहवनीयत्वं च | सरथा च आद्यन लौकिकाथक्रियाकारित्वेऽपि 
द्वितीयेन न तथात्व तथा सस्यङाकिकाहवनीयादिरूपदी नलो षिकाम्नेः पाकसाधनत्वं न 

स्यात् । तस्मान्न व्यतिरेकव्याप्तिन्यभिचार इत्ति । नु तहि प्रकृतेऽपि सुवणौदिरूपेणेव 
रोकिकक्रयविक्रयारचथैसाधनस्वमस्तु सुवणोदेवंस्तुनो, माभूत् स्वर्वरूपेणेत्याशङ्कयाऽऽह-- 
सुवणोदिख्येणत्यादिना । अक्ञातच्चाखरन्यवहाराणां म्रच्छादीनामपि स्वत्वभ्यवहारो दस्य 

बाख्बद्री 
रिद्खुद्धमयुमानं, तादशं न प्रमाणमिव्याश्चेपं सूचयन् भ्यतिरेकव्यपतो व्यभिचारमाह-- 
नन्वाहेति ] अरोकिकस्यापि तस्य छाकिकपाकादिसाधनव्वादुक्तन्यतिरेकव्याक्तौ व्यभिचारा- 

दनुमानं दुष्टमिति भावः । समाधत्त नैतदिति | आहवनीयादौ रूपद्वयसस्वेऽपि पाक- 

साधनत्वं न शाख्रसमधिगम्यम् ,--अरोकिकाहवनीयादिस्वरूपदहीनरोपिकाभ्ररेव तस्स्व- 

ख्येण पाकसखाधनत्वाङ्ाकारात् । न चारो किकाहवनीयादिरूपेणेव तदस्तु । तथा हि 
सत्यलोकिकाहवनीयादिस्वरूपहीनरोकिकाञचेः पाकस्राघनतव्वं न स्यात् । न च सामान्यस्व- 
रूपेण सारवैत्निकं तदस्तु,--तथा सति तस्यापि ठछाकिकत्वापस्या शाख्ानथेक्यापत्तेः । अत 
एव साधनत्वं फरोपहितत्वं निविष्टं तस्मव्याप्तौ व्यभिचार इति भावः । नन्वेवं प्रकृतेऽपि 

सुवणौदेः सुवणौदिसूयेणव छाकिकक्रयविक्रयाचथैसाधनत्वमास्तां न ॒स्वत्वरूपेणेति कथं 
तस्य रोकिकस्वसिद्धिरत आह--इह् वविति। सत्वेनेव तदरस्वेनैव तदेव ध्वनयन्नुक्तसुपपाव्- 

यति-न हीति । रोकविशेषन्यवहारोऽपि स्वत्वस्यारोकिकत्वेऽन्यथानुपपद्यमान- 

` १.थ. दु. अरैकिकाहवनीयत्वं ऊैकिकाभचित्वं च ¦ तथा च रौकषिकाद् भिरूपेण पाकसाध- 
न स्वं नवोकिकाहवनीयादिरूपेण तथा स 1 २. द. एवे च । २. थ. यदिकार्यसा ¦ ४. यथ, 
द्. इह तु पुव । ५. फ तस्मान्न व्याप्तौ । 

(01€.: 1. }, $€. + § 9, 
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अपि च ,+--प्रत्यन्तवासिनामप्यदृष्टशाच्लव्यवहाराणां खत्- 
म्यवहारो दृद्यते--क्रयविक्रयादिदरनात् । भ्श्कि च-नियतोपायकं स्त्वं छोकि- 
द्धमेवेति न्यायविदो मन्यन्ते । तथा हि । 'छिम्सासत्रे तृतीये वर्णको 

सुबोधेनी 

ते । अतस्तदन्यथानुपपत्तिरपि स्वत्वस्य लोकिकस्वे प्रमाणमिव्याह-- अपि चेत्यादिना] 
£ भ १५ द् #९ वस्वव्य +; लोकि ४ (भ 

““स्वत्वव्य वहारो दयतेः! इत्यनेन स्वत्वभ्य वहारः स्वत्वस्य लोकिकत्वे कल्पक इत्यभि्हितः 

तत्र कल्पकासत्वमथापत्तिदूषणं निवारयति-- ्रयविक्रयादिदररनादिति । तथा हि 
छिप्सासूत्रे तृतीये वणैक इति । *च्थौध्यायग्रथमपादे द्वितीयाधिकरणसूत्र *““यस्मिन् 

प्रीतिः पुरूषस्य तस्य किप्साथेलक्षणावेभक्तस्वात् "1 *[अच्र प्रथसमवणेके कऋत्वथैपुरुषाथयो 
रेश्चणविचारः । द्वितीय वणक गोदाहनादिव, ऋरत्वथमुत पुरूषा्थामिति । वृतीयवणके त्वयं 

विचारः। अनारभ्य श्रूयन्ते ्व्याजननियमाः। ब्राह्मणः प्रतिग्रहादिना धनमजेयेत् , राजन्यो 

जयादिजा, वश्यः छष्यादिनेति । तत्र सन्देहः- - एते नियमाः कत्वाथे उतत पुरूषाथौ इति । 

+ [पूवपक्षस्त्वनारमभ्याधीतत्वऽपि द्रव्याजननियमानां करत्वथैत्वानङ्गीकारे अधिकारिणेऽभावात् 
विध्यानर्थक्यापत्तेः कवृप्रयुक्तदव्यद्रारा कत्वथत्वमेव युक्तम् ।*नन्वेष पूवैपश्च एव नोदेति - 

बाछभद्री 

स्तस्य तच्वे प्रमाणमिलयाह -- अपि चेातति। प्रयन्तो म्केखदेश स्यात् । सवथा साख 

ज्ञानामावसूचकामिदम्। तदाह-- अदृष्टेति, अक्त्तिलयथेः; म्लेच्छादीनामिति यावत्। ननु 

तब्यवहारस्य तत्कस्पकस्वमुक्त ; तत्र कल्पकसत्व एव न मानमिति कथमर्थापत्या 

तस्सिद्धिरत आह--क्रयेति । स्वत्वस्य तस्व न्यायविस्सम्मतमपीत्याह--कि चेति । 

नियतोऽपेति-- प्रति्रहाजैनादीलयथैः । विदः तेऽपि कथमिदयाशङ्कायामूक्तसुपपादयति- 

तथा हीत्यादिनाम् । *[छिप्सेति, चतुथौध्याये प्रथमपाद् द्वितीयाधिकरणसू- 

त्रम् । | *यस्मन् प्रीतिः पुरुषस्य तस्य रिष्साथ॑रक्षणाविभक्तस्वात्' इति। > [तत्र प्रथमव- 
णके कऋस्वथपुरषाथयोरुश्चणविचारः द्वितीयवणके गोदोहनादिकं कत्वथ॑मुत पुरुषाथ- 

मिव्यादिविचारः । तृतीयवणेके त्वयं विचारः । अनारभ्य पर्यन्ते दरव्याजननियमाः 
-- जाह्यणः प्रतिग्रहादिना धनमजेयेत् , राजन्यो जयादिना, वेड्यः कृष्यादिनेति । 

सति तततो मतन शमना ११००९०५ न न 

१. ज० ४.१. २.1२. थ. द्. त्वाख्यम 1 
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दायाबेभागग्रकरणम् } ससव्या्यमिताक्षरा सविश्वखूपव्याख्या च ५५९९७ 

सुबोधिनि 

क्रनुसिद्धयभावान् । तथा हि । दरव्याज्ननियमानां क्वथैन्वे स्वंस्वस्य लाक्छिकदेसर जन्यत्वात् 
वदिकदेव्वन्तराभावाक्नियतप्रतियरहादिषेतृनां च कत्वथत्वेनान्यार्थत्वादकारणककार््ोत्पस्यमा- 

वाच्च स्वत्वमेव नोत्पद्यते । ततः स्व॑त्वाभावान् तोरभावे यतः स्वेनैव कतुसि!ड नास्वेन ¦ 
मेवम् । जन्मना अ्रतिग्रहादिभिश्चामितस्य धनस्य स्वल्वं रोकाभेद्धमिनि रोके बृद्धभ्य वहारसि- 
त्वात् | ननु नाजनो्पन्नः कोऽपि धर्मो मानगस्ो यस्स्वत्वमिति व्यवद्धियते । मवम् । 
अजनादजेकाज्यसम्बन्धो यः स्वस्वामिभावसम्बन्धस्तद्रेव स्वत्वस् । तच्च पृथङ्मानं नपेश्ष- 
ते; यतः क्रियागभः कतैकर्मणोः सम्बन्धो खाकसिद्धः । म चाञजनक्रियापाये तज्जन्यस्व- 
व्वरूपसम्बन्धस्यापायः सम्बन्धिनोराश्रययोरनपायात् । न हि पितुः करियापाये पितृस्वमपेति। 
तेन राकिंकः्वाव् स्वत्वस्य स्वेनेव च कतुसिद्धेः सिद्धिमजननियमानां कत्वथैत्वामिति । राद्धा 

न्तस्तु--धनाजैनप्रचत्ते द्यधिक्छारिणि अथरूभ्य सति अजननियमानां कतुनिवेन्ञकल्पना न युक्ता! 
धनकामाधिर्कारी च रगाव् प्रदत्त न नियतं प्रवतत । अतो नियमार्थ विधिवाक्यप्रवृत्तेनो- 

ह्यणः प्रतिग्रहादिना धनमजयेदिल्यादिविधेनोनथक्यम् । किं च क्त्वथेत्वेऽजेनस्य ङत्खमेः 

वार्जितं ऋत्वथमिति जीवनोपायामावात् सवेक्रतुरोपः गयात् । तस्मत्त् पुरुषाथा नियमाः । 
नियमातिक्रमे च पुरुषस्य दोषो न कनुवगुण्यम् । पूर्व॑पक्ष तु ऋत्वथैस्वाश्नियमानां तदतिक्रमे 
कतुचेगुण्यमिति। प्रङ्ृतमनुसरामः। * [स्वत्वं लोकिकमिति न्याय षिदो मन्यन्त इत्युक्तम् । तदु- 

बाठ्भद्री 

तन्न सन्देहः-- श्षिमेने कत्वथौ उत पुरुषाथौ इति । तत्र पू्वपश्चः तेषां तरेऽ 
पि ऋस्वर्थत्वानङ्गीकारे अधिकारिणः अमावाद्विध्यानथक्यापत्तेः कं्तैत्वपयुक्तद्रभ्यद्वारा करत्वथ- 

त्वमेव युक्तामिति। भजय भावः-- यथा ऋतुविधिना आक्षिपते ्भ्याजने सोमं क्ीणातीस्यादि- 
द्ैव्याजननियमः ऋत्वथस्तथैव प्रतिग्रहादिनियमोऽपि]* अन्यथा तस्य द्र्यभ्रािस्रूपत्वे 
तत्कार्ये श्षत्परतिातादौ चानुपयोगान् वेय्यथ्यै स्यात् । न च तत्र रकरण ऋत्वथेबोधकमसत 
नात्रेति वेषम्यमिति वच्यम् । अदृष्टोपायापेश्चक्रतुसामर्थ्येन अदृष्टप्रयोजनपेक्षनियमसामथ्यं- 

न ॒चांगत्वसिद्धेः । न च सवैस्य द्रव्यस्य क्रयाथत्वाञ्जीवनं स्यादिति वाच्यम् ,-- 

अनियमोपार्जितेन तत्सिद्धेः । यद्वा जीवनं विना ऋत्वसिद्धः क्रतुविधिभिरेव स्वा- 

सिद्धय नियमोपार्जितस्य जीवनार्थत्वेभम्युपागतामिति । वब्यग्राप्तिरूपदम्याजंनमव्रोदाह- 
रणमिति तन्त्ररलृदुक्तं तु वार्तिकविरुदधं, युक्ति विरुद्धं च । विधेयस्येव मीमांसायां विचा 

१. त. द. स्याठौ . २.थ.- द्. घस्यामा । ३. थ. द् द्रन्यस्य । ४. थ. द्. चेवमर्जं ! 

५, थ. द्. स्वेन च । ६. त. करे च ¦ ७. द्. यथष्टाचरणात् । ८. थ. द्. सवेक्र । ९. प. फ. 

कतृप्र० । १०. फ. स्वरूपे । ११. फ. कत्वथेसि० । १२. फ जीवनाथेम° । 

@&016.: @. }, ऽ€५. » § 19. 
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५५९८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याय 

द्रव्याजननियमानां 
(लि व् स्यात् टो [ब् शः प 

क्रत्वथेत्वे स्वत्वमेव न --स्वतस्यारोकिकत्वादिति प्रवपक्षसम्भवमांक्य 
द्व्याजनस्य प्रतिग्रहादिना स्वत्वसाधनत्वं खोकसिद्धामिति पूवैपक्षः समार्थतो गुरुणा । 

सुबोधिनि 
पपादयति --तथा हि छिप्सासूत्र इव्यादिना | "{ वत्र ढष्याजननियमाः कत्वा इयय 

पूवैपक्षमाश्षिपति-- द्रव्याजेननियमरानामिलयादिना परवंपक्षासम्भवमाशकङ्कयेयन्तेन । 
अयमभिप्रायः-- द्रब्याजेननियमाः करत्वथी उत पुरुषाथौ इति किप्सासूत्रतृतीयवर्णके चि- 
चारः । तच्र त्वथो इति पृवेपक्षुः । स न घटते । तथा हि द्रम्याजननियमानां कत्वथैस्वे 
स्वस्वस्यालौकरिकत्वेन लकिकहेस्वजन्यस्वद्वैदिकोपायान्तराभावादजैन नियमानां कत्वभेत्वे- 
नान्याथेत्वात् स्वस्वमेव नोदेति । तथा च स्वत्वाभावादस्वेन च कत्वसिद्धेः. कत्वा 

दम्याजेननियमा इति पूथैपश्चो न घटत इति।]* ^ [पूवेपक्षसुञ्जीवयति- द्रव्यार्जनस्य प्रति- 
क क (न प्रहादिभेति | अयमसिसन्धिः--शरतिग्रहादिनियमाः स्वस्वं साधयन्त एव कतूपय्तधंन- 

दवारा कत्वथो भविष्यन्ति यथाऽवधातो वितुषीभावं कुवैन्नेव ऋरतुपयुक्तनीहिद्धारा कत्वथः । 
तच्च स्वत्वं च्रद्धाः पुत्रस्वादिकमिव रोकिकं मन्यन्ते । अतो न क्रतुकिद्धयभाव इति ।]* 

“[नजु भवत्वजेनं स्वत्वसाधनम्--अजेन नियमानां ऊत्व्थस्वात् ¦ अभनस्यापि कत्वथेस्वेना- 

बारंभद्री 
रादिति बोध्यम् । एवमाक्षिपति- द्रव्येति शङ्कयेयन्तन । दव्याजंनाैयमानां करल्वथत्वे 

स्वरवस्यारोकिकस्वेन रोकिकहेत्वजन्यत्वेन चेदिकहेव्वन्तराभावेन नियतश्रतिग्रहादिदहेतनां 
च क्रत्वथस्वे नान्याथत्वेनाकारणकका्योत्पत्य भावेन च स्वस्वायुस्पच्या स्वस्याभावादस्वेन 
च ऋत्वसिद्धेः कत्वथो नियमा इति पू्ेपक्षासंभव इध्यथैः । >+[तसुज्जीवयति-- 
द्न्यार्जनस्येति। वैपरीष्येनान्वयः। प्रतिग्रहादिनियमा; स्वत्वं साधयन्त एव कतुपयुक्तध- 

नद्धारा कस्वथो भविष्यन्ति : यथाऽवाघातो चितुषीभवे ऊवेन्नव कतुपयुक्तीहिद्वारा 
कत्वथस्तद्त् । तच्च॒ स्वत्वं जन्मना पुलत्वादिकवत् । आजेननाजकाञ्यंयो 

तादशस्वस्ववत् स्वस्वाभेभावसंबन्धरूपं रोकिकमेव मन्यन्ते च्रद्धाः; ] भ्यतः-““सवेधःकारके- 

भ्यो यःक्रियाकारकपूवंकः।श्रतायामश्ुतायां वा क्रियायामभिधीयिते॥ ” इति हयुक्तेः।क्रिया- 
मूलकः कवैकमणोः संबन्धो खोकसिद्धो न मानान्तरापेश्षः । न चेवम्जनक्रियापाये तज्ज- 
न्यस्य तस्याप्यर्पायः । संबन्धिनोराश्रययोः स्वात् न हि पितुः शियापाये पितृत्वमपेति । 
तथा च रोकिकस्वात् सखत्वस्यस्वेन च क्रतुसिद्धेन तदभाव इति सिद्धं तेषां 

त्वमिति भावः! भ[न॑न्वजेनस्य स्वत्वसाधनव्वेऽपि तन्नियमानां क्रस्वथस्वादजनस्यापि 

१. द्. कत्वथत्े न ो० । २. थ. प्रायः । ३. थ. द्रन्यद्य 1 ४. थ द्. स्वत्मे । 
५. फ, हेतुभावक्र ° । &. फ. प्युपायः 
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ननु च द्रव्याजनस्य क्रत्वथत्वे स्वमेव न मवर्तति याग एव न संवर्तेत ¦ प्रख्पित 
मिद केनापि 'अजनं सतं नापादयतीति विप्रतिषिद्धम् शति वदता । तथा सिद्धान्ते- 

ऽपि स्वत्वस्य खोकेकत्वमङ्गीकृत्वेव विचारप्रयोजनमुक्तम् । अतो ` नियमातिक्रमः पुर- 

घस्य न क्रतोः इति । अस्य चाथ एवं विवृतः-- 

सुबोधोनि 

न्याथैस्वात् स्वमेव न भवतीति कम्वभावस्तद्वस्थ एवेत्याक्षिपति--ननु चेति 

उपहसन् परिहरति प्ररखुपितमिदमिति | अजन स्वत्वं नापादयतीति वदता केनापि 

प्रर्पितम् । कृतः-- विग्रतिषिद्धमिति ¡ ( एव॒ योजनाः ) अयमथः--अ्जनं नामा- 

जकधर्मः सम्बन्धरूपः, स द्िनिष्ठः पितापुवस्ववत् । तथा चाजनमन्तरेणाजैनस्यानिषप्पत्तेः 

° मम॒ मातावन्धयाः इतिवदर्जनं स्वत्वं नपाद्यतीति वचनं विरुढमिति ।]* त्रिचा- 

रप्रयोजनमुक्तति,.-- अधिकरणविचारग्रयोजनमित्यथैः। *[प्रयोजनस्वरूपं ददीयति-- 

अतो नियमातिक्रम इति | एवोक्तपरयोजनम्नन्थार्थो विवृतो गुरुणा । तमथमाह-- 

अस्य चाश एवं विवृत इ्यादिना पुरुषस्येव नियमातिक्रमदोपं इत्यन्तेन | एष 
वारुभद्री 

करस्वथेरवेनान्याथत्वात् स्वमेव नेति क्रत्वभावस्तदवस्थ पएवेद्याह-- ननु चेति संवर्तेते- 

यन्तन } उपहसन् परिहरति - प्ररुपीति। अजैनं स्वत्वं नापाद्य्तीति वदता केनापि 

प्ररपिताभेदम् ; यतो मिथो विप्रतिषिद्धमिलय्थैः । यद्रा केनापि प्ररुपितमिदम् । तत्र हेतु 

माह-अन्ननमिति। यत हल्यादिः। वदता इत्यस्य गुरुणेव्यत्रान्वयः। अजनं नामाजैकधमेः सं- 

वन्धरूषः स च द्विनिष्ठः पितापुत्रवत्। तथा चाञगरं विनाऽजेनस्यानिष्पत्तेः"मेमाता वन्ध्या !इति- 

बदन स्वस्वं नापादुयति इति वचनं मिथो विरूढदमिलय्थः ।]* ननु पूवपक्ष्युक्तत्वादेव नायं 

तस्सिद्धान्तोऽत आह--सिद्धान्तेति। इत्थं हि सः घनाजेनम्रडत्तेत्यधिकारिणि अथरम्ये सति 

तश्चियमानां ऋतुनिवेशकल्पना न युक्ता ¦ धमकामाधिकारे च रागात् प्रवृत्ती न नियत 

प्रवते । अतो नियमप्रचृत्तन तादविष्यानथक्यम् किं चाजनस्य कःवथत्वे कृत्स्नम वार्जितम् 

सै ऋ्वथैमिति जीवनोपायाभावात् सवेक्रतुरोपः स्यात् । तस्मात् पुरुषाथोनियमा इति । 

विचारोति ---अधिकरणविचारप्रयोजनमिलयथः । प्रयोजनस्वरूपमेव ऽऽह --अतो निय- 

मातीति,-- तस्मयुक्तदोष इत्यथः । अस्थ च प्रयोजनपरमन्थसख मृरोच्छस्य वि- 

वृतः; गुरूणेति शेषः । दोष इती्यन्तेन भ्न्धेनेति भवः । पूवपश्चे पुरुषस्य 

१.घ. तेति! २.थ.द्. अप) ३. त.षाडइ। ४. फ. तोऽनिः; 

(016 .; ©. }, ऽ€८., 3, ऽ 19. 



11 

1: 

12 

&०० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये 

यद्] द्रव्याजननियमानां ऋरत्वथेत्वं 

तदा नियमार्भितेनैव द्रव्येण क्रतुसिद्धिः । नियमातिक्रमार्जितेन द्रव्येण न क्रतु- 
सिद्धेरिति न पुरुषस्य नियमातिक्रमदोषः पवपक्ष । राद्धान्ते तु अजेननियमस्य 

पुरुषाथेत्वात्तदतिक्रमेणाजितेनापि द्व्यण क्रतुिद्धिरमवति, पुरुषस्येव नियमाति- 

क्रमदोषर इति नियमातिक्रमाजतस्यापि स्वत्वमङ्गीकतम्--अन्यथा क्रतुप्िद्धयभावात् | 
** न् चैतावता चौ्यादिगप्ा्तस्यापि स्वत्वं स्यादिति मन्तम्य--छोके तत्र स्वत्वप्रसि 
द्ववभावात् , व्यवहारविसंवादात् । >** एवे प्रतिग्रहादयुपायके स्वत्वे डोकिके स्थिते 

सुबोधिनी 

तात्प्याथैः--पूवैपक्ष पुरुषस्य नियमातिक्रमदोषो नासि । किन्तु नियमातिक्रमाजित 

द्रव्येण न कऋतुसिंद्धिः । अतः कतुवगुण्यम् । राद्धान्ते तु नियमानां पुरषाथस्वात् तदतिक्रमे 

पुरुषस्य दोषो, न क्रतुवेगुण्यमिति ।]* फङ्ताथमाह--नियमातिक्रमाजितस्यापीति । 
अन्यथा क्रतुसिद्धयमावादिति,-- + [अन्यथा नियमातिक्रमार्जितद्रन्यस्यापि स्वत्वानङ्गी- 

कारे नियमानां ऋरस्वथत्वेन तदर्जितस्यापि कऋत्व्ैत्वेन स्वत्वस्याप्यरोकिकतवे स्वस्वाभावे 
जीवनमपि दुरुभमिति कतौरभावात् ऋतोरभाव इत्यथः।|* ननु यदि नियमातिक्रमा्जिं 
तेऽपि स्वत्वं तर्हि चौयीदि्नापि प्राप्तस्य स्वत्वप्रसङ्ग इत्यादाङ्भय परिहरति-न चैताव- 

वाठभद् 

ह्वोषः, किं तु ततो न कतुसिदिः- क्रतुवेगुण्यातं । सिद्धान्ते तु पुरुषस्य 
दषो न च कतुवेगुण्यमिति तत्पयम् । *[फकितमाह -- नियमेति । 

तथा चेल्यादि सिद्धान्तेनेति भावः । अपिः केसुतिकन्यायसूचकः]* भ [अन्यथा 

नियमातिक्माजतस्य स्वत्वानङ्मकारे नियमानां ऋत्वथेस्वेत तदभितस्यापि तच्वेनस्व- 

त्वस्याखौकिकत्वे स्वस्वामावेन जीवनदोरुभ्यात्तद भाव इस्यथः।]* *{[ननु तदतिक्रमारजैतेऽपि 
स्वत्वाज्गीकारे चोयोदिप्रा्तस्यापि स्वस्वप्रसङ्गः। अतः प्रसङ्गात् मध्यमदोषपरिहारं सृचयन्नाह 
-न चैतावेति,---न दीव्यथः । हेत्वसिद्धिं परिहरति- व्यवेति। प्रसिद्धक्रया्द नादित्य- 

थैः ]*एवं स्वत्वस्य रोकिकत्वे साधिते अरोकरिकत्वसाघकप्रागुक्तयुक्ति करमेण खण्डयति-- 
एवं प्रतीयादिना । विजितिलयत्रभावे च्छः । जयादय उपाया इलयस्याग्र सवेन्नाजुषङ्गः 

१. थ. द. कत्वारोकिकस्व ¦ २. थ. द्. दिप्राप्तस्यापि | ३. न ततो दोषः । ४. फ 

ण्यम् । ५. प. सिद्धान्तिनेति 1. 

(¬016.; (१.1, 56८. 3, §§ 10-~-12. 



दायविभागप्रकरणम् | सस्न्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या। च ६०१ 

ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादय उपायाः, क्षत्रियस्य विजितादयो व्यस्य कृष्यादयः, दयद्र- 

स्य छुश्रूषादय इलदष्थनियमाः। स्क्थादयस्नु सवसाधारणाः "‹ स्वामी रक्थक्रय- 
सविमागपसिम्हाधिगमेषु ”' इत्युक्ताः । + * तत्राप्रतिबन्ध्रो दायो रिक्थम् ; क्रयः 

प्रसिद्धः ; साक्षेमागः सप्रातिबन्धो दायः ; प्रतिग्रहाऽनन्यपत्रस्य जख्तृणकाष्ठादः 

स्वीकारः; अधिगमो निध्यादेः पासिः-एतेषु निित्तेपु सम्मु स्वामी भवाति-जतिषु 

जायते खामी । "ध्राह्मणस्याधिके लब्धम् " ईति ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना यव्धं 
तदधिकमसाधारणम् ; “क्षत्रियस्य वीतम्"? इयत्राधिकमित्यनुवतंते। क्षा्नेयस्य विज- 

यदण्डादिख्न्धमसाधारणम् ¡ -°निर्धेष्टं बद्ययृद्रयोः'" ईति अत्राप्यधिकामित्यनुवतते | 

वेद्यस्य छषिगोरक्षादिकव्धं निविष्टं तदसाधारणम् । द्रस्य द्विजरुश्वपािना मृति- 
रूपेण य्धव्धं तदसाधारणम् । एवरमनुखोमजानां प्रतिखोमजानां च लोकर्भरसिं्धषु 

सुबोधिनी 

तेयादिना। ज्ञातेषु ज्ञायत स्वामीति, '[एनेषु निमित्तेषु इत्यनुवतंमाने एतेषु निमि- 
त्तषु जातेषु स्वामीति ज्ञायत इत्यथः } | * उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति-- एवमनुलखो- 

बार्भद्री 
अटृष्टेति-- दन्याद्यद्श्टल्य्थः । इति तियमा अद्श्टाथी इत्यन्वयः । अथ साघारणवि- 

ध्यमविऽपि तत्परिगणकगोतमवाक्यानथक्यरूपाङाकिकत्वस्राधकग्रागुक्त्युक्ति खण्डयति-- 

रििथादयस्िलयादिना] *[सवति-वणेसङ्करत्यथः)] * तदर्थ वक्र तानवाऽऽ्ह-स्वामीति। त- 
त्र -- तेषां मध्ये । अनन्योति--अमन्यस्वामिकस्येल्यथः ¦ एव पदाथीनुक्त्वा वाक्या्थ- 

माह-- एतेषिति } यथाश्चते साकाङ्कत्वादाह--मवतीति । तद्थमाह--ज्ञातिमु ज्ञाय- 

ते स्वामीति- एतेषु निमित्तेषु स्वामीति ज्ञायत इत्यथः । अनन पएूवपक्षाभिमतनिरासः, 

--एतदथेतया साफल्यात् । अग्रिमाथेमाह -- ब्राह्वयादि } सप्रतीकं रब्धभिल्येत- 

रस्वारयाद्वचनान्तरेकवाक्यस्वादत एव साहचयच्छेयपूरणेनाऽऽह--प्रतीति । * [अधिकम् 

इ्यस्योक्कृष्टमिल्यथः।]* तदाह- असापषेति । विजितमिद्युपरक्षणम् । मवेक्तमिल्याह - 

विजयदण्डेति । अधिकमित्यचुवतेत इव्यथः । भोगरूपनिर्वैदाख्यनाऽऽह--कृषीति । 

आदिना वाणिज्यादिपरिग्रहः) न्युनतानिरासायोक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति --एवमिति | 

१. गो० १०,३९. । २. ख. कृतप्रु | ३. गो० १०, ४०. ४. गो० १०, ४९ | 

५. गा० १० ७२ ¡ &. क न्कमि० | ७. त. प्रू न्ना) 

(016. : 7. 7, <€. 2, $& 12-- 13. 
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६०२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

स्वतवहेतुषु यददसाधारणसुक्तं “सूतानामश्वसारथ्यम्इत्यादि तत्तत्सवं निविष्टराब्देनो- 

च्यते--स्ैस्यापि भृतिरूपत्वात् , ““निरवेशो भृतिभोगयोः इति त्रिकाण्डीस्मरणात्। 
तत्तदसाधारणं वेदितव्यम् । ** यथपि “ “पत्नी दुहितरश्व'?र््यादिस्मरणं तत्रापि स्वामिसं- 

बन्धितया बहुषु दायविभागितया प्रपतिषु छोकप्रभिद्धेऽपि स्वत्वे व्यामेहनिदत्य॑थे 

स्मरणमिति समनम्] ** यदपि मम स्वमनेनापहृतमिति न ब्रूयात्छस्वस्य छोकिकत्व 
इति तदम्यसत्--स्वव्वहतुभूतक्रियादिसददात्स्वत्वसंदेदोपपत्तेः) ** षिचारप्रयोजनं तु 

सुबोधिनी 

मजानाभिलयादिना ) ५ तेषु निमित्तेष नयु “पत्नी दुहितरः” इत्यादिभिवैचनेः स्वामिनोऽ 

भावे पल्न्यादानां खामिस्वग्रतिपादनात् स्वत्वस्य ङाकिकत्व पएतद्रचनजातं विरुध्यत 

इत्याक्षिप्य] परिहरति-*[यद्पि पत्नी दुहितरश्चयादेना|स्रस्वस्य रोकिकत्वे पूवैपक्षिणा- 

य दूषणमुक्तं तत्परिहतमनुभाषत-- यदपि मम स्वमिति । एतदुक्तं भवति--स्त्व- 
स्यारोकिकत्वे ‹ मम सख्रमनेनापहुम् "इति न बूयात । अपहतुरेव स्वत्वात् । यदि बूयात 

तरदं मम स्वमनेनापहृतमित्युक्तं मध्यस्थानां संशयो जायते स न घटते स्वणादिस्वरूप 
इवेति, परिहरति-तदप्यसंदियादिना। *[यमथः--एतादाशि स्थलऽन्यस्वस्य स्वं तेनाप- 

हृतमिति क्तानमात्रमुत्पद्यते आवेद्कवचनवन्ात् । भ्रतीतिर्हिं सा न प्रमितिः । तथा च 

विभ्रतिपत्तेः कारणात् सन्देहो जायते । तथा हि मम स्वमनेन पहतामेति वादिनाऽभिहिते 
ह कि 

प्रतिवादिना तद्विपरीते चाभिहित मध्यस्थानां सन्देहो जायते अनेनापहतमथ वा क्रयादिना 

रुञ्धमिति।]* एवं च स्वस्वकारणभूतक्रयादिषु सन्देहात् काय भूतस्वत्वेऽपि संशयो भवतीति 

नाठंमदट्ी 

हेतुषु तेषां मध्ये तत्तदिति । तेषामिस्यादिः] *[नजु स्वत्वस्य रोक्षिकस्वे ८ पत्नीदुहितरः'' 

इत्यादिवचनजातं विरुद्धम् । तेन स्वामिनोऽभावे पलन्यादेः स्वामिव्वप्रतिपादनादत आह-- 

यदपीति। ]* अत्रापि वचनक्ञतेऽपि। तदभावे इति देषः । कमस्मरणमिति पाठः एवदनत्ता- 

द्ाथोल्नेन दण्डविधानमप्युपपन्नम्। अदन्तेलयनेनेव तस्य परकीयत्वसूचनेनातच्वेन तथप्रेरणया 
€ क 

ततस्तदञ्जहणि तेषां तच्वस्योचतत्वात् । तदाह-- सवेमिति | भागक तृतीयं दोषमुद्धरति-- 

यदपीति । न ब्रूयादिति--अपहकैरेव स्वस्वात् । यदि बरूयात्तहं मध्यस्थानां संङायो न 
कमक न १५१५५ 

१. ओशनसमिति केचित् । २. तृ° ना० २१४. ३.क. निवर्तेना्थै। ४. व्य० १३५. 

(016, : (11. 1, 56८. 1, ९ ऽ 18-16. 
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“* यद्रहितनाजयान्ति क्भणा ब्राह्मणा धनम् । तस्येत्सर्गेण शुद्धयन्ति जप्येन 

तपस्व च ॥ " इति शाछ्कसमधिगम्ये स्वयै गर्हितनासस्प्तिग्रहवाणिव्यादिना 
रव्धस्य स्त्वमेव नास्तीति तव्पुताणां तदविमाज्यमेव । यदा त॒ खोक्षिकं स्वत्वं 
तदाऽसव््रतिग्रहादिरन्धस्यापि सत्वात् तमपुत्राणां तद्विभाज्यमेव । ``तस्यान्सर्गण 

शुद्यन्ति'इति प्रायश्िचमजयितुरव तप्पुत्रादीनां तु दायन्वन खत्वमिति न तपां दा- 

सुबाधिनी 

[ननु साघरुनिरूपितं स्वत्वस्य साकिकत्वम्। तथाऽप्व वुक्तमिद्ं विभागप्रकरण स्वत्वगतरोक 
करवालोकिकत्वयेोरप्रयोजकत्वादिल्यषराङ्कयाऽऽह-- विचारप्रये।नन वित्यादिना जप्येन 

तपसैव चयेन्तेन|]*“.चद्रअदहितेन"'इलयतद्वचनमशाद्थाचक्षाणः पृवपक्चसिद्धान्तयोर्विभाग- 

प्रकंरणोपयोभिनी प्रयोजने दशयति --राल्नैकसमधिगम्य इत्यादिना । ननुदेखक्र 

मेणाद्दिष्टविषयविचारो युक्तः । अथ मतं प्रयाजनान्तराचुसारणोदेशकमानादरणा- 
पि विचार इति, तहिं न तस्रयोजनान्तरं पश्यामः | तथा दहि । तत् कि हेतृहेतुमद्धावःः 

उत सूचीकटाहन्यायेनाल्पता, अथ वाऽन्यत् > न प्रथमः - स्वत्वगतराकिकस्वानपेक्षत्वात् 

वक्ष्यमाणविचारस्य । न द्वि्वीयः-- वहुयुक्तिसाध्यत्वाद्छोकिकत्वस्य [ न चरमः--अरदश- 
नादेव । अतः कतककछरिष्यमाणविचारावनसरदुस्स्थाविलयसुमाक्षेपमभिप्रायतः परिहरन् 

बारभद 

स्यान् । सुवणौदिस्वसूपे इवेति शेषः । स्वत्वहाविाति । तादश्स्थरे अवेदकवचनादन्यर्द- 

यमनेनापहुतमिति ज्ानमाल्ोत्यत्तावपि तस्याप्रमाणत्वेन विभ्रतिपत्तिकारणवादिना तथाऽभि- 

हिते अतिवादिना चान्मथाऽभिहिते मध्यस्थानामननापहाररुब्मथ वा ऋयादिरब्धमिति 

स्वत्वकारणमूतक्रयादिषु संदेहात्तत्कायं भूतस्वत्वेऽपि सदेहसंभवादिल्थः। ननु स्वत्वस्य [न- 

रूपणमन्नप्ररणे नोपयुक्त तल्खेकिकस्वयोविभागव्रयोजकत्वादत आाह---विचारभ्रयोजनं 

विति । उत्तर्मण-ल्यागेन। न कवु तावन्मात्रमिव्याह-- जप्येनेति | इती लयस्येक्तत्वादिति 

शेषः उभयत्रापि तदेतदुपयोग्याह-राचकति| गर्हितस्व द्वेधा नि षिद्धत्वर्मावदितस्वं चेलयाह 

--असयादि | सिद्धान्ते तद्वचन विरोधं परिहरति - तस्योत्सेति | नच दायस्वेन तस्वेऽपि 

१. क. तपसाऽपि । २. थ. द्. येवमा । ३. त. पयोगिग्रयोजनं । ४. त.अद्० । 

(016. (~. 7, $€. † $ 18. 
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षसंबन्धः--" सत्त वितच्तागमाधम्यौ दायो छामः क्रयो जयः । प्रयोगः कर्मयोगश्च 
सपप्रतिग्रह एव च | इति मनुस्मरणात् । ** इदानीमिदं संदिह्यते विभागात्स्रसुत 

स्वस्य सतो विभाग इते।*+ तत्र विभागात्छमिति तावद्युक्तम् जातपुत्रस्याऽऽधानविघधा- 

सुबोधिनी 

परथमोददिष्टं विचारं परिगरृह्णति-इदानीमिदं सन्दिद्यत इति } अयमभिप्रायः--विभागोऽ- 

पि छोकिकः ¦ तद्वतनियमा एवारोकिकाः । जन्मादिकमपि रेकिकम् । रवं स्त्वस्य 

लोर्किंकस्वे 1ेद्धे रोकिकविभागादिजन्यत्वं घटते तरथा । अतः स्वतवगतरोकिकत्व- 
विचारो हेतुः, अयं तु विचारो हेतुमानेति तदानन्तथमन्योचितमिति । अनेनेवाभिभ्रायेण 

चेदानीमिच्युक्तिः।जातपुत्रस्याऽऽघानविधाना्िति,-+[ “जातपुत्रः कृष्णकेश्चोऽञ्मी नादधीतः' 

इति श्चतिवाक्येनाऽऽघानविधानादिल्यथैः } अस्य वाक्यस्यायमयेः,--जातयपुत्रे,ऽपलयवाच् ; 

पुत्र्चब्दोऽपत्योपलक्षणम् ; कृष्णकेशः पूवैवयस्कः समथ इति यावत् । एवेविधपिकारी 

नारुभद्री 

परम्परयादोषसंबधोऽस्त्येवाऽऽत आह -- सप्तेति । वित्तराभोपाया इत्यथः! ननृहेशक्रमणो- 

द्ष्टविषयविचारा नान्यथा } न च कारणान्तरेणात्र तथा तस्यादशेनात् । न च हेतुहेतु- 

मद्धावः; -- वक्ष्यमाणविचारस्य स्वत्वगतलाकिकत्वानपेश्षस्वात् । न च सूचीकटाह- 
न्यायः-- रोकिकस्वस्य बहूुयुक्तिसाध्यस्वादन्यस्य कस्याचिददशशनाच्च अतः इतकरिष्यमा- 

माणविचारावनवसरदुःस्थाविति चेत्--न । स्वस्ववद्धिभागस्यापि छोकिकल्वेन तद्रत- 

नियमानामेवाटौकिकत्वेन जन्मादेरपि रोकिकत्वेनोक्तरीया स्वत्वस्य ठौकिकत्वे सिद्धे एव 
रोकिकविभागादिजन्यत्वस्य तत्र॒ घटमानत्वं नान्यथेति कतविचारो हेतुः, करिष्यमा- 
णविचारो हेतुमानिति तस्येतदानन्तयैमुचितमित्याश्चयात्तदेतत् ध्वनयन्नाह --इदानी- 

(~ क 

मिति ---तदनन्तरमिस्यथः । तथा च उक्तारयेनेवेदानीमित्यस्योच्छिरिति भावः । यद्यप्युक्त- 

म्रवि्ञायां स्वस्यास्वस्य वेत्थव शाब्द; सन्देहस्तथाऽप्यार्थिकमुक्तमेवाऽऽह-रवे, षिमेति | 

तत्र तयोमैभ्ये ' +[जातेति---““ जातपुत्रः कष्णकडोऽग्रानादधीतः इत्यनेन इति शेषः| 

तत्र पुच्रह्मब्दोऽपव्यमा्लोपरक्षणं कतेकडोषद्धिवचनान्तेन बहुनीहि्वा ; कृष्णाः केदा यस्ये- 

त्यनेन पूवैवयस्कत्वं समथस्वमिति यावत् 1 एवंविधोऽधिकारी आधानं कुयादिति तदथः । 
त याता ०१ ~ भा ना मत [1 

म त न 

१,.--१०. ११५. ।२. थ. द. वं चस्न०, २.थ. द. मस्य विचारस्यो । 

(016. @, 1, 566, 1; §§ 16--18. 
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नात् } यदि जन्मनैव स्वत्व स्यात्तदोत्पनस्य पुत्रस्यापि तत्सं साधारणमिति द्रभ्य- 
साध्यष्वाधनादिपु पितुरनधिकारः स्यात् | * (तथा विमागाप्प्राक पितृप्रसादटय्धस्य 
विमागग्राततषध्रोनोपपरयत-सवानुमया दत्तताद्विमागप्रानयभावात्; यथाऽऽह-*योय 

मार्याधने चेमि यच्च विद्याधन मवेत् । त्रीण्येतान्यात्रमाज्यानि प्रसादो यश्च पतृकः 

सुबोधिनी 

जाधानं कयादिति । नन्वेतद्रचनमाधानं विधत्ते, न त चिभागान स्वन्वप्रतिपादनपर- 

मित्याह्ङ्कय तत्परत्वमाह-- यदि जन्मनैचत्यादिना | अयमभिभ्रायः--जन्मनव स्वत्व 

उत्पन्नमात्रस्यापि दग्यस्वाम्यात् दन्यस्य साधारणत्वेन दव्यसाध्ये पतिपनीमात्रसाध्य 

आधानादौ कमण्यनयिकारः स्यादिति । आदिशब्दादवरयकर्तव्यश्राद्धाद्युपसंग्रहः!], प्रति 

षेधस्य प्रासिपूवकस्वाज्जन्मनेव स्वत्वपश्चे प्रानिद्तस्य विभागम्राक्िरेव नःम्तीति तस्रति- 

वेधोऽपि नोपपद्यत इत्याह--तथा बिमागादिति । ननु सनि हि कुड्ये चित्रकर्म । तादश 

परतियेध एव नास््ीत्याञ्चह्य प्रतिषेधकं वचनं दद्ीयति - यथाऽऽह दौयभायाघन इति | 

कि च जन्मनेव स्वत्व जातमान्नस्यापि स्वत्वस्य विद्यमानत्वात् तस्यानुक्ञायामप्यसाम््यात् 

दष्यस्य स्वैसाधारणत्वेनेकेन दातमज्क्यत्वात् प्रतिदा नस्याप्यभावात् ग्रीतिदानग्रतिपादकम- 

बारभदट्री 

नन्वस्य तद्धिधायकत्वेऽपि विभागात् स्वत्वस्य कथमितो काभाऽत आह-- यदि जन्मेति 

एवेन तद््वल्दः-- उत्पन्नेति तन्माच्रस्येत्यथः । दन्यस्वाम्येन व्यस्य स्नाधरारणत्वादिति 

भावः।]*तदाह-तत्स्वाभिति } आधानति पिवृमात्रसाध्येऽषीन्यथैः आदिना अवद्यक्तते- 

ग्यश्राद्धजातकमां्िपरिरहः । नु वचनात्तत्राधिकार इति चेत्रिपेधस्य प्राप्तिपूकस्वात्तत्र 
क क क च 

पक्षे पौतिदक्तस्य विभागभराप्तिरेव नेति निपेधस्यासङ्गीतीरत्याह-- तथति | विग्रतिपात्तिनि- 

रासायाऽऽह-- सर्वेति ] त्र पक्षे ततः स्थिते एव स्वत्व द्रयोर्दौनपारिहयोरधिकारस्तेनेव 

तस्सिद्धो विभागे कारणाभावात्तदग्रापिरेवेति तदनुपपत्तिरिल्यथेः) ननु तद्वचनमेव खपुष्पाया 

माणमतो नारदमाह-यथाऽेति+-सौयैभायासंबन्धिन धने इययथैः।एवमग्रऽपि। यस्येति, 

-- यश्चेति पाठान्तरम् । पैतुक इति--पिठुरागत इत्यर्थ “पितुं” ईति ठन्! 

ननु सवौनुमतिरेव यन्न न तद्धिषयकाभेति नायं दोष इति चत् - दोषान्तरमाह-- 

१,फ. छ. तथा हि! २. त्रासा । ३. अ० ४. ३, ७९.। 

०1६.; @. 1, 56. ), $$ 18-19. 
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ईति ।** तथा “४ भत्र प्रीतेन यदत्तं छि तस्मिन्मृतेऽपि तत् । सा यथाकामम 

श्नीयाददाद्वा स्थावरादते।'!इति प्रीतिदानवचनं नोपपद्यते, जन्मनैव स्वतवे^“न च स्थाव 

रादते य््तम्"इति संबन्धो युक्तः--व्यवदहितयोजनाप्रसङ्गात् । * यदपि-““माणिमुक्ता 

प्ाखानां स्वस्येव पिता प्रसुः। स्थावरस्य तु सवस्य न पिता न पितामहः" तथा^“पितुपर- 
या 9 

सुबोधिनी 
पि वचनं विरुष्येतेव्याह-तथा भत्र वीतिन यद तमित्यदिना। ननु नास्ति प्रातिदानवचनवि 

रोघः+अपि स्वनुकरमेव तद्वचनम् 1 तथा हि । स्थावरादते यद् भत्र ख्ये दत्त, तस्मिच् शते 

सा यथाकाममश्रीयादिलन्वयः तथा च स्थावरेषु श्रीतिदानप्रतिषेधात् ]* जन्मेनेव स्वचवे 
सिद्धे तन्न्यायेनेतरद्व्येऽपि तथात्वे स्थावरव्य तिरिक्तस्य प्रीतिदानं वचनात् भविष्यति।]* 

[किं हि वचनं न कुयौदिवयाशङ्कयाऽऽह-- न च स्थावरादते यदत्तमिति। अयमच्र परिहा- 
राभिप्रायः--यद्ययमन्वयः स्यात् स्यदेवम् । एवविधान्वयस्य व्यवहितस्वेन अन्था- 

नाजैवादयमन्वय एव न धटत इति । ] “ + [दचनान्तरथोरब्यवहितान्वयेनेव स्थावराणां 

भ्रा्तिदानभ्रतिषेधात् जन्मेव स्वत्वहेतुनै विभाग इत्याशङ्कय परिहरति]* यदपि मणि- 

मुक्ताप्रवाखानामियादिना । अयमभिप्रायः--अजनादञ्यमजकस्य स्वं भवति । तच्च 

बारुमदट्री 

तथेति वेष्णवमाह-भर््रति। दानद्रेविध्यादाह प्रतीति) सामान्येनेलयादिः।* [तत्र पक्षे जातमा- 

त्रस्यापि स्वत्वसत्वात्तस्यानुक्ञायामप्यसामथ्यौत् द्रव्यस्य सवैसाधारणस्वेनेकेन दातुमशक्य- 

त्वात् प्रीतिद्ानस्याप्यसंभवात्तसप्रतिपादिकमिदं वचनमपि विरुध्येते थः। ]*ननु स्थावरादिल्य 

स्योत्तरार्दयोपात्तान्वय एव एव स्यात् › स एवं नेति न तद्रचनविराोधःः किन्तु अनुकूरमेव 

तदिति हौकते-न चेति| तथा चाशनादौ निषेधाभावात् भ्ीतिदाने प्रतिषेधात्तेन जन्मनैव 

स्वत्वं प्रतिपादितं भवतीति भावः ¦ व्यवेति--एवमन्वय तथा स्यात् । स एव न व्यवघा- 

नस्य अतिवन्धकस्वेन ऋजुतयाऽखाभात् । नन्वेवमपि वचनान्तरयोरभ्य वहितान्वयेनेव 

स्थावरस्य ग्रीतिदानभ्रतिषेधाञ्जन्मव स्वत्वहेतुने विभाग इलयाशयेनाशङ्ते-- यदपीति । 

प्रबखानामिति-निधौरणे षष्ठी । यद्वा सामानाधिक्ररण्यनान्वयः । तत्न समानविभक्ित्वस्य 

तन्तरस्वेऽपि समानवचनस्वस्या तन्त्रत्वात् वेदाः प्रमाणमितिवत् । सति--सस्यपि । दाने इति 
० 

१. ना० १३,६.! २. क. नोपपद्यते । ३. खं. तज्जन्मनैव । ४. घ. यदत्तमिति नास्ति । 

५.थ. द्. नकु) 

(018. €. 1, 566, ), §§ 19-21. 



दायविभागग्रकरणम् ] ससनग्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्या्या च ६०७ 

सादाद्ुज्यन्त बच्ाण्यामरणानि च|] स्यावरं ठु नमुख्येत प्रसादे सति पैतुके।।'*इति स्थौव- 
स्य प्रसाददानप्रतिषेधवचनं तत्ितामहोपात्तसथावराविषयम् } अतीते पितामहे तदनं पि- 

तापुत्रयोः साधारणमपि मणिसुक्तादि पितु स्थावरं तु सधारणमियस्मदिव वचना- 
दवगम्यते ] ++ तस्यान्न जन्मना स्वल कितु स्वामेनादयाद्विमगाद्वा खत्वम्| अत एव 

सुबोधिनी 
तत्सम्बन्धिनां पुतादीनां विभागात् स्वामिनाश्ात् वा स्वं भवति । तच्र स्वामिनि जीवति 
विभागः स्वत्वहेनुः ; विनष्टे तु स्वामिनि स्वामिनाद्ा एव स्वत्वहतुः । तत्राप्यय- 

मपरो विशेषः । स्वामिसम्बन्धिनः पुत्रस्य पौरस्य वा एकस्वे स्वामिनाश्च एवासराघ्रारणः 
स्वस्वहेतुः । पुत्रादीनां बहुत्वे तेषां स्वामिनाशात् साधारणं स्वं भवति विभागश्च 
प्ा्तिस्विकम् । एवं स्थिते स्वामिनि पितामहे नष्टे विभागात् प्राक् पितामहधने पितुः 
प्रातिस्विकस्वत्वाभावदेव पतामह स्थावरं न ओ्रीया दद्यादिति स्थावरप्रीतिदाननपेधो 

न स्वोपार्जितस्य यतो जन्मेव स्वन्वहेतुः स्यादिति । ननु किमितदर्थवैषम्यं पेतामहे स्थावरे 
साधारणं मणिसुक्तादिषु तु नदयाश्ङ्खय वचनाच्रियम्यत इस्याह--अतीते पितामह इति ; 

बाख्भट्री 

विषयसक्षमी । वचनमिति-- जातावेकवचनम् 1 एवमग्रेऽपि ¦ ननु पेतामहे स्थावरे सर्व- 

साधारण्यम् ! मणियुक्छादिषु तु नेत्यधजरतीय (2) मयुक्तमत आह--अतीतेति | तथा च 

वचननियम्यमेतदिति न दोषः । पूवपक्चमुपसंहरति-- तस्मादिति। अयं मावः-- अजना 

जकस्य स्व तच्च तत्संबंधिनां पुत्रादिना विभागात् स्वामिनाद्ाद्रा स्वं तत्र स्वामिनि जीवति 
विभागः स्वत्वहेनुः विनष्टे तु स्वामिनि तन्ना एव स्वत्वहेतुः । तत्रान्योऽपि विह्ेषः स्वा- 

मिनाश्ञाद्रा स्वं तत्र स्वामिनि जीवति विभागः स्वस्वहेतुः विनष्टे तु स्वामिनि तन्नाद्ा एव 

स्वत्वहेतुः तत्रान्योऽपि विदोषः स्वासिसबन्धिनः पुत्रस्य पौत्रस्य वा एकत्वे वा स्वामिना- 

श एवासाधारणः स्वत्वहेतुः तेषां बहुत्वे तु स्वामिनाज्ात् साधारणे स्वं मवति विभागाच्च 
प्रतिस्विकम् । एवं सति स्वामिनि पितामहे नष्टे विभागात् प्राक पितामहधने पितु; भ्रा- 

तिस्विकछसखत्वाभावादेव वैतामहस्थावरं न श्रीलया दद्यादिति स्थावरभ्रीतिदाननिषेधो न स्वो- 

१. क. ग.रनतु। २. क. स्थावरप्रसा। ६. क. अपिनस्ति । ४. क. खं । ५. क. 
०नोशाद्रि७ : & द्. च. । ७. थ. वेशसम् । 

(016.; (1. }, 56८, ), § 21--:. 
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६०८ याज्ञवस्क्यस्परृतिः [व्यवहाराध्याये 

पितर्स्वं विभागास्प्राग््रव्यखसस्य प्रहणलादन्यन गृह्यमाण न नवायत इत चाद 

स्यानवकारः } तश्चकपुत्रस्याप प्रेत॒प्रयाणाद्व पजस्य खामातन [वभमागमपक्षत्त 

इति। +* अओोच्यते--रोकप्रसि द्धम खलत्वामल्युक्तम् । छक च पुत्रादीनां जन्मनैव 

सवं प्रमिद्धदर नापहूवमहातं | विभागदन्द्च्व वहुस्वामकवन्। वषया लकग्रासद्भः, 

नान्यदीयविषयो न प्रहीणविषयः| तथा ““उत्पदवाथस्वामितं लमेतेयाचायः” इति 

गौतमवचनाच्च ** मणिम॒क्ताप्रवाखनाम् इयादि वचनं च जन्माना स्वल प्ल एवापदय- 

सुबेिनी 

तः स्वामिनाश्लोऽपि स्वव्वहेतुः । अरैः पितरि खते विभागात् प्रथममीदासीन्यविषयं 

तदव्य न भवतीत्याह -- अत एव॒ पितुरूध्वमिति । पितप्रयाणादेति-- 

पितृसरणाष्दिस्यथैः । एवं पूथैपश्च प्राप्ते सिद्धान्तं प्रतिजातीते --अत्रोच्यत इति । 

जन्मनैव स्वत्वे गोतमवचनं प्रमाणयति -- तथा चोत्पच्यैवेति | *[जन्मने- 

वार्थस्वाभेव्वात् नैमथे तनयो रूभेतेत्यथः ।]* “° सणिसुक्ताप्रवाखानाम् !? इत्यादिकमपि 

सिद्धान्तपश्च एवोपप्यत इत्याह--मणिुक्तेति । यदुक्तं पूवेपक्षिणाऽस्य वचनजातस्यान्या- 

बारुमद्री 

पाञ्गतस्य येन जन्मनैव स्वत्वं स्यादिति ; यतः स्वाभिनाश्चोऽपि स्वत्वहेतुरतः पितरि शते 

विभागात् प्रागन्यदीयद्रव्यमिवोदासौन्य विषय भूतं तदव्य भवतीलयाह--अत एवेति | 

तश्चाशस्यापि तस्वाङ्गीकारादेवेयथः। प्रहणिते--न रूपकस्य स्वासनाऽभावापद्त मावः। 

एवमनेक युत्रस्थरे तदावदयकत्वञुक्तकपुलस्थरे तद्।चद्यकत्वमाह--- तथेकेति । 

तद्वदिव्यथेः । प्रयाणात् -मरणात् । इति--पवैपक्षे स्थिते सिद्धान्तमाह --अततोच्यत 

इत्यादि । पूवैसिद्धान्तस्याच्र हेतु्वसूचनाय तमनुवदति-- छोकेति | प्रकृते साधकं तथे- 

वाऽऽह- के चोति। युक्तथन्तरमाह-विभागेति। भरोक्तमिदं भराक। न् प्रेति ,-नापि स्व- 

त्वरहितेल्थः । “सिद्ध मित्यस्यानुषङ्गः । अच्र गोतमचचनमपि मानमाह - तथेोत्पच्यै- 

वेति । तथाशब्दः सञ्चये । उत्पच्थिध जन्मनव अंशस्वामिन्वात्तमथे कूभेतेद्याचायो 

मन्यन्त इलययथः। अ्स्वामित्वामिति पाठन्तरम् । तथा चेति च मणिसुक्तेव्याद्यपि सिद्धान्त- 

पश्च एवोपपद्यते इलयाह-मणीति। आदिना वचनमाच्रपीरेगरहः । अस्य पूवेपक्षयुक्तमन्याथ 
~~~ 1 

मा गा न णन भभम वि 

१. घ. व््राऽथं स्वामिषवाष्ं । २ इदं गोतमीयं न टदर्यत। ३. थ. द्. अत्व पि०।8 

थ. प्रागन्यद्रव्य्मिवौदा० 1 ५. थ. द्. थं | 

016.: @. 1, 5८6. ), ९§ 22-:4. 



दायाक्रेभागप्रकरणम् ] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ६०९, 

ते | न च पितामहोपात्तस्थावरातषयमिति युक्तमू्-““न पिता न परितमहः"*इति वच- 

नात् । पितामहस्य दि स्वाजितमपि पत्रे पौत्रे च स्यदेयमिति वचनं जन्मन! 
स्वत्वं गमयति | तथा परमते मणिमुक्तवचल्नाभरणादीनां पैतामहानामपि पितरेव 
स्तवं वचनात्] एवमस्मन्मतेऽपि पित्रार्च॑तानामप्येतेषां पितुदीनाधिकारो वचनादि- 

सुबोधेनि 

परत्वं, तन्नेत्याह--न च पितामह इति | अयमभिभ्रायः--स्वामिनाशस्यापि स्वस्व- 

हेतुत्वेनातीते पितामहे तद्धने पितापुत्रयोः साधारण्ये मणिस्ुक्तादिकं वचनान् पितुः । 
स्थावरे तु साधारण्यमेवव्येतावानर्थो यदि तद्वचनात् प्रतीयते तदा पू्वौक्ता व्यवस्था 

स्यात् } न च तथा ¦ ततश्चवं वक्तव्यम्,--पितामहे जीवल्यपि स्थावरेषु सवैसाधारण्य- 
मिति । तथा चास्य वचनस्य पितामहोपा्जितस्थाचरविषयत्वम नुपपन्नम् इति । कथमयु- 

पपन्नमित्याशङ्कथ हेतुमाह-न पिता न पितामह इति वचनादिति] चदि पितामहो- 

पार्जितमेव स्यात् स्थावरादिक, तदा तस्मिन् जीवति स्वोपाजिते तस्य प्रभुस्वाभाववचन- 
मनुपपन्नमिल्यथैः । मणिमुक्तादिवचनद्रयस्य जन्मना स्वत्वपरत्वं दश्ञेयति-- पितामहस्य 

हति | जन्मनव सत्वे सवैसाधारणत्वात् स्वस्य प्रीतिदानं कथमित्याशङ्कय प्रतिबन्या 

वचनादित्याह--यथा परमत इलयादिना | अयमभिगप्रायः---स्थावरम्यतिरिक्तं स्वेनार्जिंतं 

बारभट्र 

परत्वं निराचष्टे -न च पितेति | अनुपपत्तौ हेतुमाह---न [पितेति | अयं मावः-- 

स्वामिनाश्चस्यापि स्वत्वहेतुव्वेनातीते पितामहे तद्धने पितापुत्रयोः स्वाम्यस्य साधारण्येऽपि 
मण्यादिकं वचनात् पितुः ! स्थावरं तु साधारणमेवेति प्रागुक्तर्थो यदि तद्रचनाव् प्रतीये- 

ततद् पूर्वोक्तव्यवस्था स्यात्। न च तथा यदि पितामहोपार्जितमेव स्यात् स्थावरादिक, तदा 

तस्मिन् जीवति स्वोपार्ञिते तस्य प्रुत्वाभावबोधकतुरीयपादस्यानुपपत्तेः । तस्मादेवं 
वाच्यम्- "पितामहे जीवल्यपि स्थावरेषु सवेखाधारण्यमिल्यस्य तद्विषयत्वं तदुक्छतमनुपपन्नमेव 
इति। नन्वेवं किं विषयं तद्वचनद्वयं यैन प्रहृताथौलभोऽत बाह --पितामहस्य हति! हि- 

यतः । वचनं-- वचनद्वयम् । तथा च जन्मना स्वत्वपरमेव तद्र चनद्यमिति भावः । ननु 

जन्मनैव स्वत्वस्य स्व॑सण्धारणत्वात् स्वस्य मणिञुक्तदेरपि कथं ्रीतिद्रानमित्याञ्चङ्कायां 
परतिबन्द्ौ वचनादित्याह--यथेति]परः--पूर्वपक्षी, उक्तारयेनेव आह---वच्रेति।अस्मन्मते- 

१.थ. घुसा) २. ब. वध्नवचना० (?)। 

(01€.: 1. 1, 566. 1, ऽ 24. 
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६१० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये 

25 साकशोषः।** यत्तु “भत्र प्रतिन'"इ्यादीवष्णुवचनं स्थावरस्य प्रीतिदानज्ञापनं तत्स्वो- 

पाञितस्यापि पुत्रायभ्यनुक्ञयैबेति व्याख्येयम् ,--प्रवेकतिभणियुक्तादिवचनेः स्थाव- 

26 रव्यतिरिक्तस्मैव प्री्िदानयोम्यलनिश्वयात् ।** यदप्यथसाष्येषुबोदेकेषु कमेस्वनधिकार 

9> इति तत्र तद्विधानवलादेवाधिकारो गम्यते ।** तस्मा्पतृके पैतामहे च द्रभ्ये जन्मनेव 
स्वत्वम्;तथां ऽपिपितुरावस्यकेषु धम॑कत्येषु वाचनिकेषु प्रसाददानङुटुम्बभरणापद्िमोक्षा- 

सुलोधिनी 

वस्तु अनुक्लाहायुमतिमन्तरेणापि पित्रा दातं शक्यत इति। नन्वेव यदि तर्हिं स्थावरस्यापि 
प्रीतिद्ानम्रतिपादकेन विष्णुवचनेन विरोध इत्यत आह-- यत्तु भत्र प्रीतेनेयादि वि- 

ष्णुवचनमिति । अयमाश्यः-- स्वोपार्जितेष्वपि स्थावरेषु अनुक्तासमथानुक्लाहंसववौनुम- 

तिमन्तरेण दानानधिकारः ¦ इतरेष नानुमलयपेक्षेति । विष्णरुवचनस्थेवमर्थपरतवे हेत॒माह-- 

रक्तैरिति । युक्तं जातपुत्रस्याऽऽघानाभाव इति तत्राऽऽह--यदप्यथसाष्योबिति,- 

वचनादधिकार इत्यथः । स्वाजिते पिच्रादि प्राप्ते च स्थावरे पितुः पुत्रादिपारतन्डयमेवे- 

बाङभद्री 

<पि-सिद्धान्तमतेऽपि। तथा च स्थावराभेन्रंस्वोपाजितं वस्तु अनुक्ञानाहानुमति विनाऽपि 

पित्रा दातं शक्याभिति भावः । नन्वेवमपि स्थावरस्य प्रीतिदानबोधकविप्णुवचनिरोध 
क ऋ क ४५५ ठ कपर [करम [त ९ { क्क १५ 

एवल्यत अह - यत्त॒ भन्रात् +---भवृकतुकपल्नसत्रदानकदानलययः । ज्ञापन --- करणे 

ल्युट्-ज्ञापकम् । क्रचित्तथव पाठः । तस्स्वोऽपेति-स्वोपाजितेष्वपि स्थावरेषु अनुक्ासमथ- 

सर्वानुमतिं विना दानानधिकारोऽन्यन्र नानुमल्यपेक्षेति भावः । एवं च भवृदत्ते स्थावरे 

यावज्जीवं निवासो न दानविक्यानावदयकका्यं विना । अच्र भतरग्रहणात् शद्युरदत्ते 

स्वातन्छयमपि। जत एव च्रृहस्पतिः-- ““स्थावरादि ध्रनं सखीभ्यो यहन्तं श्वञ्युरेण तु । न तच्छ- 

क्यमपाकतै पत्रेरपि हि कर्हिचित् ॥?? विष्णुवचनस्येवमथपरष्वे हेतुमाह --पू वेक्तिरिति, - 

बहुवचननानुक्तवचनसङ््रहो बोध्यः । तच्चाग्रे स्फुटीभविष्यति । त्वस्य निश्चयादिति 

पाठः+ तत्कारणादिति तदर्थः । अत एव षर्टीसमासाभावश्च । आश्ययुक्तं खण्ड- 
[क थाति (केष र क [4 क, संहरति 

यति-- यद्प्यथाति+--वचनात्तन्राधिकार इलयथः । सावरषसुपसहरत-- तस्मादि- 

ति,-- स्थितमित्यत्रान्वयः । पितुरित्यस्य स्वा तन्यमिस्यत्रान्वयः । उक्तवक्ष्य- 

माणस्खत्यक्तमाद--आवद्येयादिः । आवश्यकल्वे हेठमाट--वाचेति,-- श्रडादि- 
~~
~ 

१.क. छ. तथा पितु | २.थ.द्. ताब्रीत्यादा०। २.थ. द्. यदेवं । ४.ब. 

ानुज्ञारैस° । 
(016.; (1 . 1, 56९. 1, §§ 24--27. 
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दिषु च स्थावरव्यतिरिक्तव्व्यविनियोगे स्वातन्त्यमिति स्थितम् | स्थावरे तु स्वाजिते पित्रा- 
दिपरात्त च पुत्रादिपारन््यमेव-- “स्थावरं द्विपदं चव ययपि स्वयमार्जतम्। असेभूय सुता- 
न्सवांलन दानं न च विक्रयः | ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यत्राह्ताः | 

वत्ति च तेऽभिकाह्कन्ति न दानं न च विक्रयः।]*' इत्यादिस्मरणात् । +*अस्यापवादः 

--::एकोऽपि स्थावर कुयादानाघमनविक्रयम् | आपत्काटे कुटम्बार्थे धमार्थ च वि- 

लेषतः।"इति।+* अस्यार्थः-अग्राप्तव्यवदारेषु पुत्रेषु पत्रेषु वा अलुङ्ञादानादावसमर्थषु 

भ्रातृषु वा तथाविधेष्वविभक्तेष्वपि सकट्कुटुम्वव्यापिन्यामापदि तत्पोपणे वाऽवर्य 
कर्तव्येषु पितृश्राद्धादिषु स्थावरस्य दानाधमनविक्रयमेकोऽपि समथः कुयादिति 

सुबोधिनी 

त्युक्तं न्यायतः सामान्यवचनादपि । तदपोदयते वेश्ेषिकेण वचनेनेल्याह--अस्यापवा- 

दः,-एकोऽपि स्थावेरे कुयादित्यादिना । ननु “एकोऽपि स्थावरे कयात्” इलयस्याप्य- 
पादो चर्यते “भविञ्चक्ता वाः 'इलयनेनेलयाराङ्कय नैतद्रघनं सवौत्मना द्ानादिष्वेकस्याधिकारं 

निरुणद्धि । अपि तु अविभक्छानुक्ञामन्तरेण दानाद्यसिद्धिः साधारणत्वात् दम्यस्य । विभ- 

क्तानुमतिमन्तरेणापि दानादिकसुपपद्यत, परं तु प्रतिम्हीत्राद्गनां व्यवहारसकयोय तदनुमति- 

बारुभश्च 

प्विल्यथैः । स्थावरेति,-- तदन्य द्रव्यस्य विनियोगे स्वातन्छ्यमित्यथेः । एवं स्थावराद्- 

न्यन्नोक्त्वा स्थावरे सिद्धान्तमाह-- स्थावरे चिति। वैलक्षण्ये तुः | पारतन्ब्यमेवेति,- 

पित्रादेरिति मावः । अस्य पयैवसानतो रकुमेऽपि वचयनमप्याह--स्थावरमिति | दिपद-- 

दासादि ! स्वयं ~स्वयमपि। अजितं तथाऽपि तस्येति रेषः । असमूय जसंघष्ी । सुतते्यु- 

परक्षणम् । अत एव सवोनिति,-- एकशेषस्तत्र म्राग्वत् । न केवरमेतावदेव कि- 

त्वन्यदपी्याह--ये जाता इति | अस्येति,--उक्तसामान्यवचनस्य विशशेषवचनेनापवादं 

इत्यथः । स्थावरे इति विषय सक्षमी । अधमनमाधेः, समाहारदन्द्रः ¦ निमित्त- 

विशेषमाह -- आपदिति 1 वक्षयमाणायैसिद्धयथमेवाऽऽह -- अस्याथ इति । 

अनुज्ञानादाधिति। तत्समथैष्वे तु वक्ष्यमाणप्रकारं इति न विरोध इत्ति भावः । अपिना 

विमक्तससुच्चयः । ततोऽपि विेषमाह-- सकटेत्यादि,-- सकर्कुटुबेव्थः । धिषयस 

भ्या फलितमाह - स्थावरेति } पएकाथैमाह--समथ इति । यथाश्रुते पराक्षमनुवचनवि- 

१.क ग. ङ. छ. ज. चा्र्ये० । २. क. रतिनौस्ति! ३. थ द्. न्त वाऽविभक्ता वा, 

४. ब. अपृष्ृति। 

@०1€.: @. 1, 5९6. ), $ ऽ 27-29. 
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६१२ याज्ञवस्क्यस्पुतिः [व्यवहाराध्याये 

सश्यत्त॒ वचनम्-““विभक्ता वाऽविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः।एको हयनीराः सवत्र 
दानाघमनविक्रये'* इति, तदप्यविभक्तेषु दन्यस्य मध्यस्थत्वदिकस्यानीश्वरत्वात् सवो- 

भ्यनुज्ञाऽवद्यं कायौ । विभक्तेषृत्तरकार विभक्ताविभक्तसंरायम्युदासेन व्यवबहारसाकय 

सवाभ्यनुज्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरसेन ; अतो अविभक्तानुमतिम्यतिरेकेणापि व्यवहारः 

सिद्धबववेति व्याख्येयम् | +* यदपि "‹ स्वग्रामज्ञातिखामन्तदायादानुमतन च । 
ई अ (0 (~ 

हिरण्योदकदानेन षाडेभगच्छति मेदिनी।।? इति, तत्रापि म्रामानुमतिः “° प्रतिर््रह- 

सुबोधेनी 

रेलाह-- यत्त॒ वचनं विभक्ता वाऽविभक्ता वेदादिना । “षडिभिगेच्छति मेदिनी? 
इस्युक्तस् । तत्र षण्णां कमेणोपयोगं दशेयत् प्रथमतो मामजनानुमतेः प्रयोजनं दृदौयति - 

तत्रापि ग्रामानुमतिरि्यादिना | एवं कऋमेणतरेषामयप्युपयोगो मन्थ एव वष्टव्यः ॥ 

पूर्वं कर्मिन् कले कस्य कथं कैश्च विभागः कतैव्यः इति प्रकरणा स- 

ङ्गृद्य कस्येलययमेशो महता प्रपञ्चेन प्रतिपादितः । अधुनेतरानंशाच् प्रतिपादित 

बारभद्ी 

रोधम् उक्ताायेनेव परिहरति-- यत्त॒ मनुवचनमिति । हि-यतः, सरवत्रोति,--दानादि- 

विेषणम् । तदपि इत्यस्य ग्याख्येयम् इलत्रान्वयः । अपि पूवंसञुचचये। अत एव ब्युच्कमेण 

भ्याचटे --अवीति। मध्यस्थतवात् - साधारणत्वात् । अनीशत्वात् अस्वामिस्वान्, सर्वेति,-- 
अविभक्ताभ्यनुज्ञां विना दानाद्यविद्धेरिति भावः। व्योति--प्रतिपरदीत्रादीनामिति भावः | 

न पुनः--न ठ। फक्तिमाह--अत इति | तथा चाभ्यनुन्ञानादावसमथैविषयकं तत् › इदं 

तु तत्समथविषयकम्। किं च तस्तमर्थष्वविभक्तेषु तद्विना दानादेकमेव नेति अवदेयं तद्पेक्षि 

व्येतस्याथैः। तस्समर्थषु विभक्तेषु तु तदनुमति विना दानादिकोपपत्तावपि व्यवहारसोकर्या् 

तदपेक्षेयतस्य विषय इति नेदं सवाव्मना दानाद्यधिकारविरोधकम् एकोऽपीत्यस्याप्यपवादकं, 

येन विरोधो भवेदिति भावः । न्यां विमक्तानामप्यविभरक्तक्षत्राययुत्पन्नसस्यादिदानादावन्- 

मति विनाऽधिकारग्रतिषेधाथामिदमिति तु मदनः । वचनान्तरविरोधं निराचष्टे-- यदपीति 

स्वेति सवेविरेषणं स्पष्टा्थ-ग्रत्यासत्तेरेव खाभात्। द्वन्द्वान्ते भ्रूयमाणत्वादनुमतेः सर्वसंबन्धः; 

तदेतत् भ्रतिपाद्यन् षण्णां कमेणोपयोगं प्रददोयन्नादौ ्रामजनानुमतेः फल्माह-- तत्रापि 

१. ज- बा० भ० यत्त॒ मवचनम् । क. यदपिव ० । २. क. विभक्ता ह्यविभक्ता । ख. ग, 
अविभक्ता विभक्ता वा! ३. क. ग. ङ. छ. ज. जाति० । ४. ख. प्रतिग्रहः प्रका० । 

(016. 1. 1, 566. }, $ § 50- 31. 
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प्रकाशः स्यात्स्ावरस्य विद्नेषतः।*” इनि स्मरणात् व्यवहारप्रकारनाधमेवापिश्षयत। न 
पुनग्रामानुमया विना व्यवहारासिद्धिः । सामन्तानुमतिस्तु सीमीप्रतिपक्तिनिरासाय । 

ज्ञातेदायादायुमतेस्तु प्रयोजनमुक्तमेव ^. हिरण्यादकदाननेति-““स्थावंर विक्रयो नास्ति 

कुयोदाधिमलुङ्ञया।!इति स्थावरस्य विक्रयप्रतिवघात्। "“भूमि यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमि 

प्रयच्छति | उभी तौ पुण्यकर्माणौ नियता खर्गगामिनो।) इति दानप्रशंसाददनाच। 
विक्रयेऽपि कतव्य सदहिरण्यमुदकं दत्वा दानख्येण स्यावराविक्रयं कुयादिययथः। *श्वं- 

तके पैतामहे धने जन्मनैम स्रवे ऽपि विद्येपे च “भूर्या परितामहोपाता"इय्वक्ष्यामः॥ 

^* इदानीं यस्विन्काटे येन च त्रिभागः करतव्यस्तदशयन्ाह-- 
भला ५५ 5 त ; ए ति 8 ता 8 1, 

सुबोधिनी 

मूरुश्छोकमवतारयति--इदानीं यस्मिन् काट इति | सुतानिलयत्न बडु वचनमविवक्षितमि- 

बारंवद्धी 

प्रामानुमतििति। पनः-च । दायदानुमतेरिति,-- जातावेकवचनम् | उक्तमेवेति,-- 
(ककरो ते म्यवहारसाकर्यमित्यथेः। हिरण्यो दकेत्यनयोरूपयोगमाह--हिरोति। एवं स्थावरे सामान्यनो- 

क्ट्वा विकषसुभयत्राऽऽह -पैतुके इति एतेन पितु्निधनमेवस्वत्वकारणं-““पितयूदै गते पुत्रा 

विभजेयुद्धैनं पितुः!” ईति नारदात्! न जन्म “अद्ध पितुश्च मातुश्च दति मनुना,“ “पितयुपरते 
पुत्रा विभ्रजेयुद्धनं पितुः । अस्वाम्यं हि खवेदेषां निदषि पितरि स्थिते॥ इति देवटेन च 

विरोधात्। न च भार्यापुत्रश्च इत्यादिवदस्वातन्याशयसमिदम्-तदानीं स्वामित्वे मानाभावात्। 

माया दिषु “यत्ते समधिगच्छान्ते `" इति स्वन्वे सिद्ध युक्तमस्वातन्डयवणेनम्।किं च स्वोपात्तेऽपि 

तेषामस्वामित्वे स्वधनसाध्यवदिककर्मोच्छेदात् श्वतिविरोधात्तथा सति पितुरानेच्छयाऽपि 
विमागापत्तेश्च जन्मनव स्वत्वे मानाभावाच्च अजैनरूपतया जन्मनः स्शतावनुच्छः। 

तस्मात् जीवति पित्तरिं विभागनिषधा्थं न मन्वादिवचनम् - अस्वाथपरस्वा- 
पत्तः; 1कन्त॒॒पिवोः सतोः स्वामित्वमेव न निधनपातिलयादा तु स्वामित्वमिति 
प्राच्योक्तमपास्ताम् 

पूव करसिमिच्नित्यादिना प्रकरणा संगृह्य त्र कस्येलज्ञो महता प्रपञ्चेन प्रतिपादि- 

तम् । इदानीमितरानंशाच् प्रतिपादयितु मूमवतारयति -- इदानीमिति । तदिति 

त्रितयमिलय्थः । मृख्पौनरुक्तथादिदोषगणानुपपात्त परिहरम् व्याच -- यदेति | 

१. क. सीमाविग्र०। ख. सौीमाप्र०। ब. समाविराधर्वेप्र०। २. भ्य० १२१.।३. ख. यत्र । 

४ .--4 २ 3, 1 ५.--- २, ¶ ¶ ६. 1 
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६१४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये 

विभागं चत्पिता कयांदिच्छया विमजेत्सुतान् । 
ञ्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सव वा स्युः समांशिनः ॥ १२१४) 

** यदा विभागं पिता चिकीषेति तदा इच्छया विभजेत् पुत्रानात्मनः सकारात्- 

पुत्रं पुत्रो पत्रान्।* ° इच्छाया निरद्कुशत्वादनियमप्रा्तौ नियमार्थमाहः“्यषठं वाग्रेष्ठमा- 
गेन'*इति।ज्येषठ श्रष्ठमागेन मध्यमं मध्यमागेन कारें कनिष्ठभागेन--विमजदियनुघ- 

तते | *भमरष्ठादिविभागश्व मनुनोक्तः--““व्येष्ठस्य विंड उद्धारः सवेद्रव्याच्च यद्वरम् | 

ततोऽथ मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यवीयसः” इति।** वारान्दो वक्ष्यमाणपश्चपिक्षः 
त न ० 

एवं प्रागुक्तनेकप्रकाराजितस्य द्रभ्यस्य विभाग चेत् पिताकु्यादित्या- 

दि॥ ११४॥ 
[1 [ 

सुबोधिनी 
स्याह -- पुत्रं पत्रो पुत्रानेति। “भ्येषटस्य विंश उद्धारः *” इत्यस्य मनुवचनस्य स्वयमेवा 

द्खयिष्यति.'विभजेरन् सुताः पिन्रोः?दलयत्र । “ज्येष्ठं वा श्रष्टभागेनः "इति योर्गीश्चरवचनस्थ- 
वारब्दस्याभिप्रायमाह--वाराब्दो वक्ष्यमाणपक्षापेश्ष इति ! ““विमागं चेत् पिता कुया- 

बारभटी 
चेदरथोऽयम् । कुर्यादिति अत्र चिडर्थो नँ विवक्षितः । स॒ च करणेच्छायां ङाक्चणि- 

~ {~ (^ (~ 

क इत्याह- चिकीषंतीति] आक्षेपादा्द-- तदेति। इच्छया स्वेच्छथेव। * [ विभजेत् दायभाग- 

दानिन प्रथक् कुयौत् ।]* तत्रावभ्याकाङ्कायामाह-- आत्मन इति ] तदनन्तरं तेषां मिथ 

रेक्यं मेदो वेत्यत्र नाऽऽग्रहोऽस्येति भावः । सुतानि्युक्तेबेहुभिन्ने न विभाग इति शङ्कानि- 

रासाय तदथमाह-पुत्रामिति। कतेकशेषयोस्तेन घुनरेकरोष इत्यथेः;-अनुदात्तानामितिवत् 

निरङ्रोति -अनियतस्वादित्यथं ; । नियमार्थमिति ,---सास्रीयेस्यादिः । सन्वायेकवाक्य- 

तयेदमुपरक्चषणमित्याह--मध्यममित्यादि । साकाङ्कुष्वादाह--धिमेति | उपरक्षणत्वे 

मानं सुचयन्नाह-्रष्ठादीति ] चः स्वर्थे! अस्य ब्याख्यात्वनुपदमेव्रे स्फुटा मन्थ एव। ननु 

उत्तरार्धस्य पूर्वव्यवस्थापकतया योजने सवै वेति वासाङ्गस्येऽपि ज्येष्ठं वेतिशब्दासङ्गतिः-- 

पूथैतो विकल्पबोधन एव तस्स्वारस्याद् । नजु तथेवास्तां पूवणिच्छिकविषमविभागस्यैव 

प्रतिपादनादिति वाच्यं ““न्यूनाधिकविभक्तानाम् *” ईति वक्ष्यमाणविरोधापत्तरत आह -- 

वाराब्द इति! तथा च स्पष्टाथे एवेति भावः । तमेव व्याच्श्े- सर्वे वेति। समाशेनः- 

१.--१. ११२.।२. ब. स च धातुश्च करणे।३. ब वाशब्दस्यासाङ्गव्येऽपि । ४. भ्य. ११६५ 
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दायविमाग प्रकरणम् ] ससन्यास्यमिताक्षरा सविश्ररूपव्याख्या च ६१५५ 

“सर्वै वा स्युः समांशिनः? -- सर्वे वां च्यष्ठादयः ममांख्भाजः कर्तव्याः ।** अयं च 
विषमो विभागः खार्जितद्रव्यविपयः | पितृक्रमायाते तु समस्ाम्यस्य बरक्ष्यमाणत्रान- 

च्छया विषमो विभामा युक्तः! * .“"विभागं चनिता कुयान''इति यदा पितुर्विभागच्छ) 

स तावदेकः काठः । अपरऽपि जीवरलयपि पितार द्भ्यनिःस्पृह मिच्ृत्तरमणे मातरि 

च निवृत्तरजस्कायां, पितुरानच्छायामपि पुत्रच्छयेव विभागो मवति | यथोक्तं नरन 
सुवोधेनि 

त्? इदयनेन जीवस्येव पितरं पितुरिच्छया विभाग इति यस्मिन् कारे विभाग इव्यस्यो- 

पसङ्ग्रहः ; पितेत्यनेन येन विभाग दन्यस्योपसद्खंहः “ञ्य ष वा श्रष्टभागन "इत्यादिना यथा 

विभाग इव्यस्येपरसंग्रह इनि द्षटव्यम्। +[ चत्वारः काला विभागस्य पित्राजते द्रव्ये, | तद्यथा-- 

न जीवत्येव पितरि पितुर्यदा वि भागेच्छा, स तावदेकः; निद्रृत्तरजस्कायां मातरि सासुखानाभि 

लापिणि द्म्यनिःस्परहे पितीरे जीवन्येव पिच्रनिच्छायामपि यदा पुत्रच्छा सोऽन्यः ऽपिनेश्रयाणान 

न्तरमपरः; सरजस्कायामपि मातरि अनिच्छल्यपि पिनरि तस्सिन् अधमवर्तिनि अचिकिर्स्यरो- 

ग्रस्ते सति चा यदि पुत्रेच्छा सेाऽप्यपरः । ]* तत्र तावत् प्रथमं कालमाह-विभागं चत् पिता 

कुर्यादिति} यदा पितुरिति द्वितय दरोयति अपरोऽपि जी्रतयेवेति | अत्र पुत्राः समं घनं 

विमनेयुरित्यनुषज्यत इति,-- भवेति प्वोक्ते “मातुनिदृतते रजासि "इति नारद्वचन इत्य- 

बारमद्री 
इत्यन्न अकसायामिनिः ! अत एव बहूु्ीहिणा न गताथव्वमित्याह- समांराभाज इति । 

प्राग्वदाह -- काति ,-पित्रेवि मावः । अच्र विभागं चेन्कुयौदित्यादिना यस्मिन् कारे विभा- 

ग॒ इत्यस्य सङ्ग्रहः, पितेयनेन येन विभाग इल्यस्य उत्तराद्देन, विभाग इत्यस्येति 

बोध्यम् । विशेषमाह-- अथ चति ¡ ऋमार्याते तु द्रव्ये चवारो विभागस्य कारास्वत्राद्यो 

मूकेनोक्त इति प्रतीकयृवकमाह-- विर्मागं चाति---यदेति । जीवत्येव तस्मिन्निति 

मावः । द्विवीयमाह-- परोऽपीति ] कालेऽसीति शेषः । तमेवाऽऽह-- जीवत्येवेति । 

निदत्तेति, -- सीसुखानभिरषिणीत्यथः । पितुरिति, -- विभागे इति केः । 

अपीति,---यदा पुत्रच्छा तदेति शेषः । मूानुक्तत्वादच्र मानमाह --यथा नारदेनेति, 

दित इ्यत्रषन्वयः। अत इति--अत्र । पितुरस्य धनमिन्यत्रान्वयः । अत ऊष्व्- 

मित्यस्य मातापिदरमरणोत्तरमिल्य्थेः-- “ उद पितुश्च मातुश्च समेत्य भूतरः 

समम् । भजेरन् पैतृकं रिक्यमनीच्ास्ते हि जीवतोः ॥* इति मनूक्तेः । तदाह - 

३.ख. समांशिन इति।२. क. स्वे ज्यं ०। २. श्र. एककाटः । ४ थ. द्. स्मित् (व) वृ) दअ 1 

५ मिता ०भ्नीवल्यपि* ६. व. कर्तव्या इति। ७.व. यथातिभागं ८. प. योत तु । ९. मिता ० चदिति । 
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६१६ याज्ञवस्क्यस्मतिः [व्यवहाराध्यये 

0 (५ क ---““अत ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा विभजेयु्घ॑नं समम्]” ईति पित्रो विभाग प्रतिपाय 
‹*मातुर्निदतते रजसि प्रत्तासु भगिर्नीषु च | निषत्ते चापि रमणे पितु्ुपरतस्पहे।" ईति 
दरीर्वः | अत्र पुत्रा धने समं विमजयुरिव्युषव्यते । गौतमेनापि--'“ऊर्ष्वं पितुः 
पुत्राः रिक्थं विभजेरन्” इत्युक्ता ““निडत्ते चापि रजसि?” ईति द्वितीयः काटो 

दर्दितः | “जीवति चेच्छति? ईति तृतीयः कारो दारितः | तथा सरज- 

स्कायामपि मातयोनैच्छत्यपि पितयेधमवतिनि दधंरोगग्रस्ते च पुत्राणामिच्छया 

यदा ह्याश्रमान्तरं प्रविशत्तदा पिता पुत्राणां वा गुणवतां धर्मप्रञ्रीचिसिद्धयय कोतूह- 

खाद्वा स्वद्रव्येण पुत्रान् विभजेत् संयोजयेदित्यथैः । तदेच्छया यावद्यस्मे रोचते तदा तु 
तावदेव तस्मे दद्यात् न पुम्ैच्छया । न पुः पिता विभागे विेषविषमं वा कारयितभ्य 
इत्यथैः । अत एव अ्येष्टं चा ब्रष्टमगेनौचित्या योजयेत् | एनं वाऽभ्यधिकं वा अथवा 

सवौन् समांशिनः कुयोत् ॥ १९४ ॥ 
ज, प 

सुबोधिनी 

थैः । प्रथमद्वितीयतवृतीयान् पक्षान् प्रतिखमक्रमेण ददौयति-- गौतमेनापीति । चतुथ 

माह--तथा सरजस्कायामर्पात्यादिना ॥ ११४ ॥ 

बारभदट्री 

पित्रोरिति। प्रत्तासु-- विवाहितासु! रमणं खीसभोगः तद्विच्छानिवृत्तो सल्याम्। स्पहा- भ्य 

विषया। अत्र तदुक्तेः फर्माह--अत्रेति,- मातुर्निदृत्ते इलयत्रेस्यथः । अनेन साकाङ्क्षत्वं 

निरस्तम् । मूखाक्तस्वयसुक्तनारदभ्रथमोक्तपक्षान् प्रथमद्धितीयतृतीयानू् ग्दुतकरमेण 

सुन्यन्तरसंवादेना ऽऽह-- गौतमेति ,-- वतीय इत्यनेनान्वयः) उद्रूमिति पित्रोरिति रेष: । 

पितुरिति--प्राग्वत्। वा ऽपीति । पक्षान्तरे एवं नारदवाक्येऽपि बोध्यम् । वेच्छतीत्यत्राप्ये- 

वम् । तुतीय इति--गौतमेन कारो ददतः । ्रकृतक्रमे त अश्याऽऽत्वं बोध्यम् । एवं 

स्वयं पक्षद्वयमेवोक्तम् । अथ तृतीयं शरमाह-तथेोति | निरिति पठे तु दरितत इत्यन्तं 

न गोतमसमाधिः। एवं कालद्वयं स्वयमुक्तवा तृतीयमाह---जीवति चेति पितरि जी- 

वत्येव । इच्छति च -विषयाभिलाषुके च सति। ततीय ‡ तथा तृतीयोऽपि विमागकारु इत्य 
[र यैः। तमेवाऽऽह--सरेति।अनिच्छेति,-विमागमित्यादिः। दीर्घेति ;-अचिकिसस्येव्ययैः । चेन 

१. --9 २, ३ पपितमूध्वै गते पुत्रा विभजेरन्धनं कमात् ति क्वयिन्। २. छ र्ध्वं समं । 
३ .--र २, ल । ॥.‡ क. तम् | प्म ,=-२ ८, ९ । ६. ७.-- २८, र * | 
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दायविभागग्रकरणम् } मसबव्या्यमिताक्षरा सव्िश्वरूपव्याद्या चं १७ 

मवति विभागः; यथाऽऽह शङ्खः--**अकामे पितरि िथविभागो बद्ध विपरीत 

चेतसि रोगिणि चः इति ॥ ११४ ॥ 

«* पितुरिच्छ्या विभागो डिधा दरिनः ममो विषमः नत्र ममविभागे विज्ञेषधाह -- 

यदि कुयोत्समानरान् पल्य: काया; समांरिकाः । 
न दत्तं ख्ीघनं यासां भत्र वा श्वश्युरेण वा ॥ ११५ ॥ 

यदा स्वेच्छया पिता सवानेव सुतान् समविभागिनः करोति तदा प्रल्यश्च 

तत्र तथव स्यात् यथव पिनुरिच्छेति पुत्राश्रयो विधिरनवद्यः ¦! ज्ञेहगुणाद्यनपेश्ष 

मण्यस्थनेव यदि ददात् रामानांशानिद्यादि ॥ ११५ ॥ 

बाखमद्री 

बरद्धत्वपमुच्चयः। यदि पुत्रेच्छा तदेति दहेषः। अस्यापि मूलानुक्त्वादाह--रा इख इति । 

अकामे विभागमनिच्छति । व्रिपोति--जधमेवर्तिनीस्यथः | रोगिणीत्यत्र भूम्नि इनिः । 
वेतीत्यनेन विकल्प उक्तः। एव प्रागपि बोध्यम् एनेन +[कारुद्रयमेव पितुरिच्छा तञ्चिधन च; 
न वृतीयोऽपीति | “मातुनिन्रत्तरजसि" इति पितामहादिधन विषयमिति प्राच्योक्तमपास्तम्। ] “ 
एवं कालत्रयं तत्रापि बोध्यम् । एतेन तत्रान्यथा व्याख्यान तदुक्तमपास्तम् ॥ ११४ ॥ 

दाशेतः मूलकृता! तत्र वयोमध्ये । यद्यथमाह-- यदेति ¡ फङ्तिमाह-- सर्वानेवेति 
लिङ्थांवेवक्षयाऽऽह-- करोतीति } पल्यश्च ता अपि] अत्र बहु्चनेन पत्नीपदस्वारस्येन 

च सापत्नमातुरपि विभागः सूचितः । अतत एव मदनरत्ने परस्न्य॒ इति बहुवचनान् प्रति- 

पत्नीस्वांश्ेन तुद्यांऽदो ग्राह्यो न तु ताभ्यः पृथक् स्वां ऽशो देयः--° पुत्रवन् नायापल्योन 

विभागो विद्यते इति हारीतविरोधात् ¦ तथा पुण्यफकेषु दव्य परिग्रहषु च दृभ्याजनेष्वपि 

तस्या; सहत्वमेव । तद्रत् पतिरजेयति जाया यहे निवसतीति योगश्चमावुभव्रायत्ताचिति 
व्याजेन सहत्वम्! एतदेवाऽऽह-^*न हि भवर्धि्रवासे नमित्तिङ़े दाने सतयसुपाेडान्ति*?इति। 
हि यतो भुः प्रवासे सति तथा दाने छते तस्य न स्तयं कथयन्ति धर्मज्ञाः] यदि मन्तेरेव 

१. म. पास्ते शज्खादिविरोधात् ¦... ... । २.भ. पासं विभाग जदयः दरित....- 
३. भ. न च ुतसा०। 

(016. (1. 1, 9€८. 11, ६8 ¶--9. 
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ुत्रसमांर माजः कतेव्याः, यासां पत्नीनां मत्रा ह्युरेण वा स्रीधनं न दत्तम् ।दत्ते तु 

छ्लीधने अर्धौरो वक्ष्यति “दत्ते त्व्धं प्रकस्पयेत्) इति।* यदा तु प्रेष्ठमागादिना 
ज्येष्टाद् विमजति तदा पल्यः ब्रष्ठादिभागान रमन्ते कित्द्धृतोद्धारात्ससुदाया- 

त्समानेवांशान् छ्मन्ते स्वोद्धारं च; यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः-“'परीमाण्डं च गृहेऽल्ङ्का- 

रे माययाः'” इति ॥ ? १५ ॥ 
समांदादानपक्चे प्रमितमभवैकाः पुत्रपोत्रवल्यः सपल्यश्च भवृभागाः समांदिकाः कायोः। 

"'साहखमपरो दायः सखियाः"इति स्ष्रव्यन्तरात्तावन्मात्रं मरभूतधास्वेऽपि देयं खस्पेऽपि स्वसमां 

कात्वेनेव नान्येस्यनपत्यानां नियोगो अभिसुखतवे समांश्चतामाहुः । तत्त॒ नियोगासभवाद्- 
युक्तं संभ्रवन्नियेागानां तु नियोगांरास्वमेव युक्तस् ॥ ११५ ॥ 

सुबोधिनि 
इतःपरं सा्धर्टोकन्याख्यानं सुगमम् ॥ ११५ ॥ 

बारुभद्री 
दभ्यं स्यात्तदा स्यादेव स्तेयं नैमित्तिके इप्युक्स्याऽन्यत्र स्तेयं भवत्येव | एतदेव तत्साम्येऽपि 

वैषम्यं यत् पति्ैथष्टं विनियुङ्क्तं जायास्वे तावदेवेति च न प्युजायानुमल्यपेश्चास्वतन्त्र- 
त्वात् । यथा राजा र्ट तद्रदसो गृहे । अत एव तस्या एव स्तेयश्चका न भतुरिति दिक् । 
इदमे स्फुटीभविष्यति । समांदाक इल्यत्र रौकिक्प्रक्रियावाक्ये समासान्तप्रधैच्या 

तदा तत्र टावबभावान्नेत्वमिति ध्वनयन्राह-समांदराभाज इति| समांशेका इति पणे त॒ 

वैकल्पिकत्वात् कबभावे टापि स्वाथिके कनि कथचिदिष्टाकषिद्धेः । विष्ण॒रपि--“ मातरः 
पुत्रभागाचुसारिभागदारण्यः ` ईति! यासामिति शेषषष्ठी! तवाऽऽह-- यासां पत्नीनामिति। 

एवमग्रेऽपि, व॑श्च्यति योगीश्वर एव । अस्य वचनस्य विषमविभागे पलन्यंाभावे दम्पलयोः 

पुञ्नवद्िमागे च न तात्पयै गमकामावदनियामकत्वाच्च । किन्तु समांशे एव एको वा 
मिथो विकल्पात् , द्वितीया वा वक्ष्यमाणपित्रादाविकस्पे तत्रेल्यमिप्रेयाह - भूर््रति 

छरीधनं तन मनुमृलकरदादेना प्रतिपादितं वक्ष्यमाणं रिक्थादिभिन्नम् । नन्वेवं तद्धी- 

नेऽभावः स्यादत आह-दत्ते तिति- अयमेव विशेषस्तदेतदभिप्रत्याह-- यदा श्रेष्ठेति 

किन्तु उद्ुतोदधेति बहुबीहिः। अन्न द्वितीय मानमाद--यथाऽऽहेति। गृहे च यत् परी- 
भाण्ड--पीरड्धन्मयदषदिदि उपकरणम् । अकारः आभूषणं धृतं तद्धायौया अज्ञ 

इव्यथः रथः पितुः पंरीमाण्डं च गृहे उभयं पितुरंशः, अरुकारो मायाया ज्ञातिधन चेत्येके ; 
इदे भआयोया इति तु हरदत्तः ]* ॥ १५५५ ॥ 

१- ख. कारयाम च. कर्तव्यः कदा तन्पु०। २.४०. २. १४. ९.। ३.प. प्रकृत्या । ४.--१८. 

३४. ! ५. भ. यासां पललीनामितिवक््यतियोर्गाश्वर एव अधिवेदनिकस्थले |... .-. । 

(016. : 1. {, 5€८. 1, §§ 9-10. 
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++ “स्यष्र वा प्रिष्टमागेन स्वै या स्यु समासिन ' ठति पक्चदयेऽ्यपवादुभाह- -- 

राक्तस्यानीहमानस्य किञ्चिदस्वा पृथक्क्रिया ' 
„* स्वयमेव द्रभ्याजनस्म्थस्य पितद्रव्यमनीहमानस्यानिन्छतो यक्किश्चिदसारम- 

पि द्वा पृथक्क्रिया विभागः कतव्यःपित्रा, त्पुत्रादीना दायजिचक्षा मा भूदिति ॥ 

५४ ५ उष्ठ वा श्रष्ठमगेन » इति न्यूनाधिकविभागो दशित , तत्र शा्तौद्धारादिविषम- 

विभागव्यतिरेकेणन्यथाविषमविभागनिषेधाधमाह--- 

न्यूनाधिकविभक्तानां धम्थेः पितृकृतः स्परृतः ॥ ११६ ॥ 

५“ न्यूनाधिकविभागेन पुत्राणामसौ न्यूनाधिकविभागो यदि घम्यैः शाखरक्ता 

भवति तदाऽसौ पितृकृतः कृत एव न निवर्तते इति मन्वादिभिः सृतः । अन्यथा 
तु पितृकृतोऽपि निरतैते इत्यभिप्रायः, यथाऽऽह नारदः--"व्याधित' कुपितश्चैव 
विषयासक्तमानसः । अन्यथाशाल्नकारी च न विभागे पिता प्रमुः।" ईति ॥११६॥ 

पितुदरैव्यानयेश्चसव स्वकटुबरक्षणादौ धमेकार्ये च राक्तस्यानीहमानस्ये- 

त्यादि ॥ ११६ ॥ 

नारुमध् 

किचित्पदस्वारस्यादाह -- असारमपीति । अपिना सारस्यापि ससुच्चयः । तत्र 

हेतमाह--तप्पुत्रेति। इति हेतोशत्यथः ॥ ११५ ॥ 

घम्थ इत्यस्य व्याख्या--शाच्नोक्त इति ] अत्रासबद्धत्वादहुोषपूरणेन व्यास्या- 

तमू। अन्यथा तु तस्याशासखोक्तत्वे तु अप्यथाशाखेति पाठः । अन्यथेति परेऽपि सख पूवा्थः 
एवं पितरि जीवति विभागस्य कारत्रयमुक्तम् । अस्य पितरि जीवति इत्येतत्ता- 
तप्येणोक्तवचनेनेव सङ्ग्रहः अधुना तः रणानन्तस्मपि चतुर्थो विभागकारूः सभवति । 

तमाद-यथाऽऽहेति ॥ ११६ ॥ 

१ व्य०११३।२. क स्मृतम्। ई -- १२ ६।४ भ. उत्तरसद्गतिमाह्येष्ठमिति। „1 ५.भ 
वषवेव तभिषेधाठुक्तया प्रतिज्ञाभङ्ञोऽत एव व्यवच्छेद्यमाहान्यथा विति । तस्य शाखोक्तवेविल्यध । 

(०1, (11. ], 5५८ 11, 4 11--14. 
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*+इदानीं विभागस्य काठान्तरं कनैन्तर प्रकारनियममाह-- 
[क्प न ध्व थमृणं ॐ 

विभजरन्यताः पिच्रोरूष्वे श्वि समम् । 

** पित्रोमातापितरोरूष्वं प्रयाणादिति काटो द्धतः | सुता इति कतरो दाशै- 
भ क ^ # {> (कहकर स त क 

ताः।समापोति प्रकारनियमः | सममेवेति रिक्थम्रणं च विभजेरन्।**ननु"'ऊध्व पितु- 

अनीहसानस्यापि काखान्तराविरोधाय यत्किंञ्चित्सन्मानमात्रं कृत्वा प्ुथक्करणं कायम्| 

सुबोधिनी 

पूवं पुत्राणां चत्वारो विभागकारा दरदिता निबन्धकन्रौ । ते योगीश्वरेण द्विधा 

सङ्गृहीताः पितरि जीवतीति , तन्न पितरि जवतीदयत्र चयः "पक्षाः संम्भवन्ति । 
तद्यथा--पित्रिच्छायां ; तदनिच्छायामपि द्विधा अरजस्कायां मातरि निद्रत्तरमणादिके पि- 

तरीलेकः, मातुरनिचत्ते रजासि पितयं धर्मवरतिस्वादिगुणयुक्ते चेत्यपर इति । एते सकलक- 
कतृनियमाः । प्रकारनियमाश्च '“विमागं चत्िता कुयात् ` इत्यवाभिप्रायतो दर्चिताः | 

अधुना पितृश्रयाणोपरुक्चितो यः कारुः ये च कतारो यश्च प्रकारःतस्प्रातिपादकं वचनमवता 
(का 

रयति- इदानीं विभागस्य काछान्तरमिति |` नियमस्वरूपमेव निष्कृष्य दशेयति-- 
व + 

सममेवेति | ननु पितुरूध्वै च प्रागपि च सन्वादिवचनेविषमविभागविधानात् सम- 

बाङंभद्री 
@\ (म 

तत्प्रतिपादकमूरूमवतारयति- - इदानीमिति ,-तव्कथनानन्तरमिस्ययेः।एवं च सुनिना तेषां 

द्विधैव सङ्प्रहः कृतः।तच पितरि जावतीव्यत्न त्रयः पक्षाः+--पित्रेच्छा तदनिच्छा च। अन्त्या- 
ऽप्युक्करप्या द्विधेति बाध्थम्।तृ्तीयेऽपि पूवैतो विशेषमाह-नियमं चाऽऽहोति पिता च पिता 

चेत्यथीनरासायाऽऽह-- मातेति। ऊद्धमित्यस्य साकाक्षत्वादाह--प्रयाणादिति --मरणा- 

दिस्यथः। सुता डति-अच्रापि प्राग्त्। सुतश्च सुतो च सुतश्च सुताश्वलयेकदेषो बोध्यः। पितृन्या- 

दितो विभागे जाद्योपयोगो बोध्यः | नन्वेवकाराभावेन तावन्मावोक्स्या कथं नियमलखाभो- 
9 = 6 ऽता नियमस्वरूपमेव निष्कृष्याऽऽह--सममेवेतीति । सवै वाक्यमिति न्यायेनेति भावः। 

ह 

अभेदअ्मानिरासाय व्यचष्ट रिकिथमिति। नच जीवद्विभागे मूले न विषमविभाग उक्तः । 

पिन्रोरूदं विभागे मन्वादिभिः स उक्त इति तयोरमयप्रामाण्याद्धिकल्पे समविषमविभा- 

गयोन्याय्ये सममित्यस्य सममपीष्तरेव व्याख्यानसु्वित न तु सममेवेतीति । तथा प्रकारनि- 
178, [क 

१. त. दुरितास्तेनिबन्धकतीयो । २ भ. बोध्यम् । स्वे वा स्युः समांशिन इत्यनेनापि स्- 

चितमिदम् । अतस्तत्रपक्षदये समविभाग एवेति बोध्यम् । तु ° । 

(01६. ; (1. 1, 5€८. 111, 1--3, 
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श्च मातुश्चईत्युपक्रम्य ““व्येष्ठ एव तु गृह्णयापिव्यं घनमङप्रतः । रापास्तमुपर्जवयु- 
यथेव पितरं तथा] "इयुक्त्वोक्तम्-“-वयेष्ठस्य विरा उद्धारः सवद्रव्याच्च यद्वरम्।तता- 
ऽघं॒ मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यर्बायसः। "ईति । स्वस्माद्धनसमुदायाद्विशातितमो 

मागः सघद्रव्येम्यञ्च यच्छं तञ्च्यष्टाय दातन्यम् । तदधं चत्वारि्त्तमो भागो 
मभ्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम् तुरीयमर्षीतितमो भागो हनि च कनिष्ठाय 

दातव्यमिति मातापित्रोरूध्य विमजतामुद्धारािभागोा दरतः } तथा ““उद्धारऽ 

सुत्राधिनी 

विपमविभागयोविकस्ये न्याय्ये सममेवेति नियमो न धरत इत्याक्षपति- ननृष्वैमित्या- 

दिनाः कथं सममेव विमजेरन् इति नियम्यत इत्यन्तन । धमैमपि कोकविद्वष्ट 
नाऽऽ्चेरत् यतोऽस्वग्यं तदिति विषमविभागामावे हेतुरुक्तः । तत्र॒ स्मातमुदाहारण 

बारुभद्ी 

यमपरतया व्याल्यानमयुक्तमिति रक्ते--न तृष्वमित्यादिना नियम्यते इत्यन्तन। उद 

मिति प्रागुक्तस्य तद् स्वस्य प्रतिपादकमिदं छखितम्। एवमग्रेऽपि । पिव्य-पितुरागतम् 

अदाषतः-सावैविभक्तिकः प्रथमान्ताचतिः ! शेषाः-अ्येष्टाभेन्राः । उपजीवेयुः-पिवृवस- 

स्यानुसरणं कय +““येष्ेन जातमात्रेण” हीदं मानवं च"विष्डय द्वेच्छतः सवौन् ज्येष्टो आता 
यथा पिता । भाता शक्तः कनिष्ठो वा शक्तययेक्षा कुर्छस्थतिः ॥ स्वेच्छया कनिष्टो- 
ऽपि शक्तः सनू बिभृयात् परान् । ̀ ` ईति नारदात् शक्तच्छा विषयकम् । यवं 

च मानवे ज्येष्त्वमुपलक्षणम् । इद व्याच सवस्मात् द्रव्यसमुदायादिति, - विमजनी- 

यादि्यथः। उद्धार इति र्घः कमणि घज्, उद्ध्ियमाण इति तदथः । स्वारस्यादाह-- 

सर्वेति । यद्यपि स्यादित्यपकषणान्वयस्तत्र तथाऽपि फक्तिमाह -व्येष्ठायेति,- 

तत्कतभिरूदासनि रिथथः। इतीति--तथोक्स्वा इत्यथकेन तेनं ततस्तथा कू्वेतां स 

दर्षत इत्यथैः! एवमग्रेऽपि! ततो ऽवि भ्यं सर्वे समं विभज्य गृह्धीयुरिति भावः।म्रकारा- 

न्तरेण मनूक्तमेव विषमविभागमाह--तथेत्यादिव्रिमजतामित्यन्तेन । तथत्यस्य दारित 

१.म०१.१०५।२.म०९.१०५.२ म०९.११२.।४.य. तुरमिरितः,५.ब.इदं ज्ये०। ६.म० 

१०६. | ७.-- १२. ५, ६०4 ८-भ. शेषो मौटएव । तत्र-क० ९. भ धः योगरूटोऽगम् । तस्य 
मध्यमाणन्यायेन अम्रेऽप्यन्वय इति० १०. भ. थः ¦ मिधोवां इतीति ।११. भ तेन मानवेन त । 

(-01€.: 0. 1 , 4९८. 111, ३ 3. 



६२२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याय 

चदधत त्वेषामियं स्यादंराकटपना। एकाधिकं हरेज्येषठः पत्रोऽध्यधं ततोऽनुजः। असाम 
यवीयांख इति धर्मो व्यवस्ितः।)इति | य्येष्ठस्य द्रौ भागो, तदनन्तरजातस्य साधं एको 
भागः, ततोऽनुजानामेकेको विभाग इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमो विभैगो ददतः; 
पित्रोशध्वे विभजतां जीवद्विभागे च स्वयमेव विषमो विभागो दरितः-- ““्यष्ठ 
वा ्रष्ठभागेन ईति; अतः सवौश्मिन्नपि काटे विषमो विभागोऽस्तीति कथं सममेव विम- 

जरनिति नियम्यते॥ * *अत्रोच्यते। सवयम् | अयं विषमो विभागः चाख्रदृष्टः, तथाऽपि 

रोकविद्विष्टवानायुष्ठेयः--““अस्वग्य खोकविद्धिषटं घम्यमप्याचरेन तु। "” इति निषेधात् । 

यथा--“*महोक्ष वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकस्पयेत्।' ईति विधानेऽपि लोकविद्धि्टत्वा 

दनुष्ठानम् । यथा वा «° मेत्रावरुणीं गां वश्ामनुबन्ध्यामाख्मेत) इति गवारम्भ- 

सुबोधिनी 

दद्यति-यथा महोक्षं वेति | भोत्दाहरण दरयति -यथा च मैत्रावरुणीभिति | 
अस्याथः--मित्रावरुणदेवताकां वशां वन्भ्याम् अनुबन्ध्यां गामारभेतेति 1 उक्तस्माते- 

बाङभद्री 

दे्यत्रान्वयः । तेषां ज्येष्ठादीनाम् । इये वक्ष्यमाणा अस्य व्याल्या-- ्येषठस्येति। इदमपि 

प्रकरणात् ञ्येष्टादेः कत्वाच्च । तदनन्तरमेवेलयाह--पित्रोरैति। नन्वेवमपि म्रूरानुक्तत्वान्ना- 

स्ति तत्र विषमविभाग इत्याशङ्कायां दष्टान्ततयाऽऽह--जीवटिति। एतेनास्यात्रानुपयोग 

इत्यपास्तम्। स्वयमेव मूलङृतैव। एवं चसा?) कवैस्वाविशेषादिनिगमनाविरहात्तन्र तदभावो 

दु वेचः। तदाऽऽह-अतं इति । सत्यमित्यादिना तत्सत्तासूचितेत्या सत्वलक्षणमग्रामाण्यम् । 

यद्यपि तथाऽप्यननुष्टानलक्षणमप्रामाण्यमेवेव्याह-- लोकेति । योगरूढोऽयम् । ननु 

तस्य रोक विद्टिष्तवेऽपि लोकतः शाखस्य प्राबल्यात् कथमन नुष्टेयत्वमत आह -अस्वग्य- 

मिति | धम्ैमपि लोकविद्विष्टं नाऽऽचरेद्यतोऽस्वम्यं तदित्यथैः । एवं च शासखेणव तथो- 

्तसवाज्ञाजुष्ठानं तस्येति भावः। अत्र स्मार्त दष्टान्तमाह- यथेति श्रौतं तमाद- यथा वेति। 

मैतरेति-मित्रावरुणदेवताकां वद्वां वन्ध्यामनुबन्ध्यां गामारुमेतेस्यथः । उक्तश्रौतस्मातै- 
तनन भा जनन नाक न 

१. म० ९. ११६,७.।२.घ. च. छ. साधै। २. क. "विभागः? इति नास्ि। ४. व्य० ११४. 
५. आ० १५६. । ६ आ० १०९.। ७. भ. वीप्ता व्यास्या एकैक $ति। अस्य । ८. ब. तथा०। 
९ भ. सर्वस्मिनिति जीवदजीवद्धिभगेल्यथैः । 

(01६.: 0. 1, 5€6. 17, && 3.-4. 



दायविभागप्रकरणम्) ससब्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपनव्याख्या च ६२३ 

नविधानेऽपि छोकिद्विटत्वादननुष्टानम् । *+उक्तं च--भ्यथा नियोगधर्मो नो" ना 
युबन्ध्यावधोऽपि वी | तथोद्धारषेभागोऽपि नेव संप्रति वर्वते।।"इति ।*+आपस्तम्बो- 
ऽपि *‹ जीवन्पत्रेम्यो दायं विभजत्समम्” इति समतासुक्ता “'गयेषठो दायाद इत्ये- 
के» इति छृत्तधनग्रहणं उयेष्ठस्यैकीयमतेनोपन्यस्य "“ देशविशेषे सुवर्णं ङृष्णा गावः 
नन्वेवमपि यद्यसौ ब्रूयात् नमया्ृस्स्नो म्रागसमा. --वः समो दीयताम् इति अतोऽस्स्थव 
विरोधः। नान्तीति वमः! कस्मात् यस्मान्नाधिकविभक्तानां पिक्लापुत्राणामिति शेषः । “न्धर्मः 

पिवृक्रतस्खछतः'* इति विमागधमः पित्रा यः कृतः स एव स्मरता विहित इव्यथः । 

तस्मादविरोधः ॥ ११६ ॥ 

सुबोधिनी 

्रौतोदाहरणोपेतं विपमविभागप्रातिषेधकं वचन ददीयति- -उन्त चेति} अस्याथः-- 

अन्यो नियोगधमौ विधिधर्मो विधायकुवाक्यविहितो महोक्च महाजालम्भनरूपः तथा- 

नुबन्ध्यावदारुम्भनरूपश्च धमो यथा नास्ति तथा चिषमविभागोऽपि नास्तीति! देदा- 

विरोध सुवण कृष्णा गाव इल्यादि,--+ [अस्याथेः- क्वचनदेके सुवण छृष्णा गावः ¢ 

छृष्णं भोम भमै जातं मादि सैस्यम्-ङृष्ण भौमं इष्णायसमिव्येके - एतञ्ज्येषटस्य 
पुत्रस्य । पितूरथः परीमाण्ड च गृहे यत्. परिभाण्डमुपकरण पीठादिकम् । भायौयास्तु धुतो- 

बाटमद्र 

दृ्टान्तयुतं विषमविभागप्रतिषेधकं सातमाटवचनमप्याह--उन्तं चेतति] नियोगो बिधिः, 

अन्यः श्रोतान्यः,--यथा दिधिवाक्यविहितधर्मो महोश्चाग्रारुम्भनखूपो नेव्यथैः नेत्यसयो- 
मयत्रान्वयः । अपि वेति -समुच्ये । धर्मो नो इति पाठान्तरम् । अनुवं- 

ध्येति--वसालम्भनरूप इत्यथः ! तथोद्धारेन्यत्रान्वयः । कृत्सेति-- ज्येष्ट एवेत्ति मनुः 

प्रागुक्तं एव। गोतमोऽपि “ सं वा पूवस्य स चेतरात् बिष्डयात ” इति । देशेदयादि-- 

+ [कस्िश्चहेकाविरशेषे सुवण कृष्णा गावः ष्णं भूमौ जातं मोमं धान्यं माषादि - ङष्णाय- ¢ 
समिलन्ये। इदं सवै ज्य ष्टस्य पुत्र्याः; रथः यद्गृहे परीमांडसुपकरणे पीठादिकं तत्पितुरंशः, 
धृतोकुकारो मायाया अं ज्ातिभ्यः पुत्रादिभ्यश्च यद्धनं रञ्धं तच्च भार्याया अश्न इ्येके,-- 

मन्यन्त इति शेषः ।]* चेष्ठेययादिसर्वं देश्विद्रोष इस्येतत्सवेमेके मन्यन्त इत्यथः“ । 

१. बा० म०, धरमोन्यो ! २ क. च. 1 ३.ध०२. १४.१. ¦ ४ धन्र. १४........ । 

५ थ. द्. धान्यम् । &.--२८. २. ७. मिताक्षराठुसृतपाठे दत्तोऽस्पाभिः । 

(.71€.: (1. 1, 560. 77, $ 4.--6. 



६२४ याज्ञवस्क्यस्मतिः [ व्यवहाराध्याये 

कृष्णं मोमं जेष्टस्य “रथः पितुः परीभाण्डं च गृहे"““अलङ्कारो भार्यायाः”“ज्ञातिधनं 
चेत्येके"'इत्येकीयमतेनैवम् उद्धारा्षेभागं दरयिवा"“तच्छाचर्विपरतिषिद्धम'ईति निरा- 
कृतवान् । तं च शाच््रविप्रतिषेधं स्वयमेव दशयतिस्म ““ मनुः पुत्रेभ्यो दायं ईमज 
त्'इयविदषेण श्रूयते" ईति।** तस्माद्धिषमो विभागः शाखरदष्टोऽपि टोकाविरोधात 

४ (^ 

न्रुतवराघाच नानुषय इत सममव विमजंरनातं सेयम्यत | 

सुबोधिनी 

ऽरुङ्कारः । तथा ज्तातिभ्यः पिक्ठादिभ्यश्च यद्छञ्ध तजञ्ज्येष्ठपुत्रपिवृभा्याणां यथाक्रमेणांसे 

भवतैत्ति ।*स्वयमेव दशयति स्मेति, स्वयमपस्तम्ब इत्यथेः।मनुः पुतरम्यो दायाभेत्ति,- 
अस्या्थः-- मनुरावेरोषे्ण........ ॥११६॥ 

नारुभद्धी 

विप्रपिषद्धं विरुढम् । स्वयमेव आपस्तंब एव| मनुरिति तेत्तिरीयश्चतिवाक्यमिदम्। तच्च ुत्रेभ्य 
[नोक ® अ भ 

इति बहुवचननिदेशाहायमित्येकवचननिदशाचाविङ्ेषण श्रवणमिलयर्थः। सिद्धान्तमुपसंहरति 

` तस्मादत। श्रुतात मनुत श्रुतलयथः सममवेति | जत एवे जावाद्वभागे 

एवात्तरयक्षत्वनाक्तः। ज्येष्ठ वेति तु युगान्तरविषयकम् । अत एव न्युनाधिकेति प्रागुक्त 
तथाकतव्यत्व न तातपयम्। केन्तु यदिवरेशषादशीं (¢) शाख्रोक्तिमात्रेण ! यदि देवात् पिता 
शाखराक्तप्रकारण विभाग कराति तदा न निवतत इति तात्पयंम् । परमतात्पयन्तु प्रागुक्त 
मेव व्याख्यातेति न तद्विरोध इति बोध्यम्) एतेन प्राच्यानां उद्धारस्य विषमविभागस्य 
च प्रातपादनमपास्तम् ॥ ११६ ॥ 

सा न 
~ त नश न 

१. ध. २ १४. ६, ७ ८; ९" २.ख.ग.ध. छ. एव। ज. एव" इतिं नास्ति| ध 
कृत्स्नधनग्रहणल्यष्टस्य इव्यकायमतनवाद्धारावेभागं दश्चयित्ातच्छा० । २ ध. २ १४. १०.) 

विभजादति बहुषु पुस्तकेषु । ५. ध० २. १४. ११. ६ अत्र किञ्चित् म्रन्थपातो भाति। ७ 
भ. स॒ एवात्रऽवरुभ्बितश्च अ्यषटम् । म. कप् । जीवद्विभागे तु पितानकं पृत्रं विशेषयत् । नि्मात्रिये- 
न्नचकेकमस्मात्तारण विनेति का... ९. भ. प्रकरेण विषयविभागं | १०. भ. प्रकारेण विहयवि- 
भागं । १० भ अत्र बहूषटोऽस्ति। 

(.016.: ~. 1, 56८. 7, ९ § €6- प्र. 



दयविभागप्रकरणम् ] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च ६२५५ 

** भानापित्रोधैनं एता विभजेरन्" इत्युक्तं ; तत्रे मातृधनेऽपवादमाह - 

मातुदहितरः देषमृणात् 
* भ्मातुघनं दुहितसो विमजेरन् , ऋणच्छेप--मातुकृतणौपाकरणावशिष्टम्। 

अतश्वणेसमं न्यूनं वा मातुधनं सुता विभजेरननित्यस्य विषयः। **एतदुक्तं भवति-- 

स्वातन्त्रेण तु विमजयुः सुताः पितरोरित्यादि ॥ ११५७ ॥ 
ऋणमपनीयाविशिष्ट विभजेयुः पुत्राः पित्रारूर्वं रिक्थम् । सुतम्रहणमोरसप्रतिपस्यथम्। 

माता च पिता च पितरौ । तयोरपि पिोरूष्वम् तयोरित्यथः पितुरूध्व च पतुकं मातुरू्वं 
च मातुकम् । रिक्थाभावेऽपि ऋणमरतो दद्यः। ऋणदाने च सास्यवचनाद्विमगिऽपि साम्य- 

मेवेल्यवगम्यते । यन्तु स्ख्व्यान्तरे - “विश उद्धारः सवद्रग्याच्च यद्वरम् " इत्यादि विमाग- 

सुबोधिनी 

ऋणावाशष्टेऽपि मातृधने पुत्राणामनधिकारो दुहित्रादिषु सत्सु । अत एव मातृकृतणे- 
समे न्यूने च सुतरामनधिकारान्मावृकूतणसमं न्यूने च मानृधने"५विभजेरन् सुताःपि्रोः*इस्य- 
स्य वचनस्याविषय इस्याह - अतश्चवणसममिति | यथा कणावरशिष्टं मातृघने दुदहित्रादिषु 

नार्मद 

अब्यवहितसङ्गतिमाह -- मातेति | अनुढृत्य व्यच््े- मातुरिति } भरङ्तव्वा- 

दाह--मातृक्रतेति । नन्वस्य तदपवादत्वे शेषद्धणादिति भ्यथंम् न च मत 

साफल्याय यदुपादानामितिं वाच्यम् 1 ताभ्य ऋते इत्येकवाक्यतया तस्य दुहित्रभावविपयतया 

साफल्यात्! अत आह-अतश्चेति,-ताद्विशेषणोक्तेश्वैलय यः।ऋणापाकरणावरिष्टमातु धने अपवा- 

दवशात् दुदितृसस्वे तत्संबन्धित्वराभेन पुत्रकवकविभागानहत्वेऽपि समस्वेन्यूनस्वे च विदेषा- 
भविनापवादाग्रवृरया दुद्ितृणां विचमानस्वेऽप्यनधिकारात्तत्र सामान्यवचनस्यव प्रबरृत्तिरिति 

भावः) नजु यथा दुदितृषु सतीषु कणावरिष्टं तसपुत्रविमागानहं तथा समं न्यूनं च सुतरां पुत्र 

विभागानदे तस्यावस्यदेयत्वादत आह--एत दिति | एवं च तेरेव गृहीत्वा ऋणं देयमिति 

१.थ नेवामु०)२ त. दु. स्य विण ३. भ. ततर्थं पित्रोरियुक्तं तत्फटं भूचयन्नव्य- 
व०। ४. ब तत्सापव्यायतदु पादन । ५. प. फ. यथेति नास्ति । 

@०1०.: ©. 1, 56५, ॐ, ऽऽ 8-10. 
79 
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६२६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः . [न्यवहाराध्याये 

मातुकृतमृणं पतररेवापाकरणीयं न दुहितृभिः; ऋणावारीष्टं तु धनं दुहितरो गृहयु- 

रिति] युक्तं चेतत् । “पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे खरी भवत्यधिके छियाः।) ईति स्यव- 

यवानां दुहितुष बाहृल्यात् स्रीधनं दुहितुगामि, पिनृघनं पुत्रगामि पित्रवयवानां पुत्र 

भु बाहुल्यादिति। ** तत्र च गौतमेन विशेषो दरदितः “'चीधनं दुहित॒णामप्रत्ताना- 
मप्रतिष्ठितानां च ” इति । अस्या्थः-- प्रत्ताऽगप्रत्तसमवयेऽप्रत्तानामेव च्ीधनम् | 
प्रततासु च॑ प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवयेऽप्रतिष्ठितानां चेति ] अप्रतिष्ठिता निधनाः ॥ 

वेषम्यमवगम्यते तद्त्रातृणां परस्पराजुमिव्या विक्तेयम् । अन्ये तु॒गुणपेश्चं विभागवेष- 

म्यवाक्यानां विषयं वणेयन्ति । कमौथतां च तस्य मन्यमान आह । तत्त॒ पुरुषाथ- 
त्वात् द्रग्यस्यायुक्तमोवेति गम्यते । यानि स्वञ्भिहोवाद्यकरणे द्भ्यापहरणादिवचनानि 

तान्यन्यानि वक्ति पुरुषम्रशंसानार्थानि न तु दन्यक्रत्वथाप्रतिपादकानि । अतो अःतृणासेवे 

च्छया विभागवेषस्यं न स्वन्थाय वर्तिनां निरंशत्वगोतमेनोक्त «‹ तदप्येकेषाम् ”' इति वच- 

नात् । परमतच्वेनेवानुशासनमावम्रयोजनतया व्याख्येयमि्येषा दिक् । पुत्राः समांशतो 
धनभागिनः। तथेव मातु्दहितरः ॥ कि तं रेषगरणाद्विभक्तेरन् । नत्वधनाया अप्युणं दद्युः 

क 5 

सुबोधिनी 
सत्सु विमागानर्है, तथा दुहित्नादिष्वसत्स्वपि तद्धनख्णसमं न्यूनमपि विभागानहंमि- 

थैः 1 प्रत्ताप्रततेति,--्रत्ता विवाहिता, अप्रत्ता कन्यका ॥ ११७ ॥ 

बार्भट्री 
भावः! एवं वाचनिकं वैषम्यं स््टयन्तररुन्धयुक्त्या समथयते- युक्तमिति "| एतेन चेपरी- 

त्यादिशङ्कानिरस्त । वि्ञेषमाह-- तत्र चेति । दुहित॒षिषयेऽपीलयथैः । नयु दु 

तृणामिव्यस्योक्ततुल्याथेत्वात् सामान्येन तेनेव सिद्धेः प्रत्तानामिल्यादि व्यथमत आह- 
दुहितृ प्रत्तेति । त्ता विवाहिताऽप्रत्ताऽनूढा। प्रतिष्टिता सघनाऽपरतिष्ठिता निद्धेना। तथा 

च तन्नापि विशेषबोधकव्वान्न वेयथ्यौमिति भावः| एवा्थचस्योभयन्रान्वय इत्याह--। 
क एवेति ॥ ११६१ 

१. म०. ३.४९. २-२८. २४. ३.क वा| ४. द्, अपीति नास्ति | ५. भ. 

क्ति ‹ शके › इत्यस्यभयवान्वयः(?) एवं । ५. भ. ‹ एवं चास्य तन्नरणोत्तरं पुतरादिकतकविषयत्वेन 

पितरि जीवति पुत्रकपैक....मातरिजीवव्यतद्ने जनान्तः स्वतेऽपि दुितृकतैको न विभागो नापि 

मातृकर्तृको वचनामावात् । किंतु तस्येच्छया यदत्तं तत्तदीयमेव । अत एव॒ वक्ष्यति-- पितृभ्या 

यस्येति । भायौधनमविभाज्यमिति प्राणक्तं तु तत्पदस्वारस्यात्तिकतुंकाषेभागवषयकमिति न 

विरोधः  इत्याधिकम् । ७. भ सखीति प्रालयसच्यामातृधनमिलयैः । नड । 
(01€.: 1. 1, ऽ€५. 11, §§ 10-11. 
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** दुहित्रभवे मातृधनमृणाताश्ं का गृह्नयदिलयत आह् - 
प 

ताभ्य ऋत ऽन्वयः ॥ ११७ ॥ 

12 

** ताभ्यो दुहिनुम्यो विना दुहितणाममभाव्रे अन्वयः पुत्तादिगृह्णीयात् । एतच 18 

““विभनरन् सुताः पित्रोखूष्वम् ` इलयनेनव सिद्ध स्पष्टाधमुक्तम् ॥ ११७ 

*+"+अविभाव्यमाह-- 

पितुद्रव्याविरोधेन यद्न्यत्स्रयमजितम् । 
मेत्रमोदाहिकं चेव दायादानां न तद्वेव् ॥ ११८ ॥ 

कमादृभ्यागतं द्रव्यं हृतमप्युदरत्त यः | 
दायादेभ्यो न तदयादहियया छन्धमेव च ॥ ११९ ॥ 

पत्राणां तु माच्रसंबन्धः किं नस्स्यव नास्ति१क्ि तु ताभ्यो दुदिवृभ्य क्तत दीय एवा- 

न्वय इति बणेयन्ति तक्वम्। युक्तम् । न जामयेतान्वोरिक्थमरिति्त्रवणोत् ? पितुघनाभिप्रायं 

तदिति चेन्न । यदि मातरो जनयन्तवद्धिभिति माच्रसंबधव चनात् । यदि मातरःल्जियं 

पुवं जनयन्ति वद्धर्वहनयोम्यः पुत्रः । तत्र पुत्र एव दायादः न सत्यपि 

इत्यथः । अस्मदिव वहिवचनमुद्राहासम्थंस्य ङ्वीबादेद्र॑न्याभावाकिद्धः । दुदहितृसद्धावेऽपीति। 

तदहि पुत्राणामेवास्तु न मातुदधौहतर इति स्तः । स्त्यन्तरान्मेत्रवणनुसाराच् दीहमस्वरूपा- 

ैत एव ! इत्यतस्तद मावे पुत्रगासीति स्थितम् ॥११७॥ ` 

सहस्तानां च एकेन पितृद्रनव्या विनरानेत्यदि ॥ ११८ ॥ 

बारभद्री 

दुं इृति- सामान्यवचने स्वन्यविषयकमिति नात्र प्दृत्तिरिति मन्यते । पदाथंमुक्तवा 

वाक्याथमाह--दुहितणामेति मितिः क्िद्धमिति--अथत् सिद्धमिस्यथैः । तद्रदर्यमपि तस्य 

व विषय इति मावः ॥ ११७ ॥ 

३. इदं प्रायः अशुद्धमेव । २. भ. शङ्कते इदिन्ियि क । ३. भ. ति । मम्यते इति सूवितमेवा- 

ऽऽह एतच्रेति । सि० । ४ प. तदुमय० । 

(2016.; 0, 1, 5९6, #, ऽऽ 12.-13 ; ०९, 1४, $ 1. 
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६२८ याज्ञवस्क्यस्म्रतिः [व्यवहाराध्याये 

[काको क्र क यमसितं ७ = (५ ् [ज ** मातापित्रोदरैव्याविनाशेन यत्स मत्रं मित्रसकाशादह्टब्धं, ओद्रारकं 
विवाहरन्धं,दायादानां भ्रातणां तन्न भवेत् । क्रमापिततृक्रमादायातं यकििञ्ित् द्न्यमन्ये- 
टृतमसामध्यौदिना पित्रादिभिरवुदधृतं यः पुत्राणां मध्ये इतराभ्यनुज्ञयोद्धरति तदायदेभ्यो 
म् ् उद्धते ५५ क ~ £ = = ल 99 शरातृम्यो न दद्यात् उद्धर्तव गृह्णीयात्। ** तत्र कषत्रे तु्ीयांशसुद्धतो कमते शेषे तु सरवे- 
षां सममेव; यथाऽऽह श्कः--“"पूवन्टां तु यो भूमिमेकशरदुद्वरेत्रमात् | यथामागं 

कि क ऋ 

कभन्तेऽन्ये दक्वांऽशं तु तुरीयकम्।)'*इति। **क्रमादम्यगतामिति शेषः| **तथा विद्यया 
मन 

9 काका 8 

सुबोधिनी 

“ूवेन्ं तु यो मूमिम्* इत्येतच्छङ्कवचनं पूरयति-- क्रमादभ्यागतामिति दोष इति । 
अच्र कऋमादिव्येतच्छङ्कवचनस्थमेव पदम् ¦ अभ्यागतामेव्येतदेव शेषपूरकं पदम् । मूलवच- 
नस्थः.“पितुद्रग्याविरोधेन?'इत्ययमंञ्चो विभागानहैलेन वचनोपात्ता ये मेन्नादयस्तेषां सर्वेषां 

नाटनद 

अवीति,---विभागदार्दधैयेवेति भावः| अत्र वाशब्दो विकख्पे । अल विरोधो नाश्च 
एवव्याह-- द्रव्यावीति । यदिति--अन्यदिति रेषः,-- पितृदरव्यभिन्नमिति तदथैः । 

तद्धे दानाह-मेत्रमिलयादिना । लिङ्थौविवक्षयाऽऽह-- भवतीति । एवमभरेऽपि । मादिति 

दवितीयपद्यप्रतीकम् । जथ व्याच पितरिति | तत्पयोथमाह--उद्र्तेति | एवमभेऽपि। 

विेपमाह--क्षत्रर्ति। सर्वेषां --उद्धत्रीदीनां। कमादित्यस्योद्धरणाऽन्वये फराभावेन मूरेक- 

वाकष्यतया च क्रम।दिति वचनस्वं प्रतीकं गृहीत्वा शेषं पूरयति--अभ्यागेति | ठ्य॑पादं 
भ क (५ ५ न ~ (^ + 1 

व्याचश्ट- तथात । एवत्यस्यात्रान्वयेनाऽऽह- विदायेवेति | विनिगमनाविरहादस्याथ- 

भः [1 म ति तास नम त-न (म 

१. क. मवति । २. ख. ग. घ. मावादिभ्यो 1 ३. ख. ज. पूव नष्टां । ७. भ. येव । 
अत एवप्रकरण सगतिरितै मावः। ५. भ. चैरो्े चेति पाठान्तरम् । ६. भ. किञ्चिदिति । 
७ नन्वेवं पूवेरेवोद्धारः कतो न कृतः 1 अत आह असामथ्यति । अभ्यव॒ज्ञाया अभावे देयमेवे- 
त्थाह इतेति । ता० । ८. भ. चस्खर्थे । तत्र च पत्रे इति पाठान्तरं युक्तम् । तेषां मध्ये 
तद्विषये इत्यथः । स्वेषायुद्धतंदीनां यथा भागमिति सवैस्या भूमेस्तुयौशमुद्रतरे द्वा शेषं तेन 
सह् स्वै यभांऽशच गृहणीपुरित्यथः । ९. ब, नस्थग्र ° । १०. म. दात्सृन्तैरेकवाक्यतया चास्याथौच्चय 
अआह-- 

@०16.: 1. 1, 66९. 1५, $€ 2-. 
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वेदाध्ययनेनाऽऽध्यापनेन वदाथव्याख्यानेनं बा यष्टब्धं तदपिं दायदिभ्यो न दयात- 
अजक एव गृह्णीयात् ! ** अत्रं च `“पिनद्रव्यावरिरोषेन यत्किश्ितस्रयमर्जितम्]" 6 
इति सवत्र शेयः। अतश्च पितृद्रन्याविरोधेन यन्ेत्रमार्थतं, पिनुद्रवयाविरोधेन यदादवा- 
हिक; पिनृद्रभ्याविरोधेन यत्करमाद्यातुद्धतं, पितृदव्याविरोधन विद्यया यद्धन्धमिति 

प्रयेकमभिसंवध्यते । तथा च पितद्रव्यविरोधन प्रयुपकारेण यन्यत्रम् , आसुरा- 
दिविवाहेषु यल्छन्धम् , तथा पिनृद्रल्यव्ययन यकत्मायातसुद्धतं, तथा पिनुद्रव्यन्ययेन 
रुग्धया विद्यया यछ्छन्धे तत् सवै स्वेभ्रातुभिः पित्रा च विमजनीयम् +» तथा“"पितृद्रन्या- 
विरोधन "इयस्य सवरषत्वादेव पिनुद्रव्यविरोधन प्रतिग्रहरुग्धमपि विभजनीयम् | 

सुवोधोनि 
रोष इत्याह---अत्र च पितृद्रन्याविरोधनेति । उपलक्षणं चतन । यद्यत् स््यन्तरेऽप्यविमा- 

ज्यसुक्तं सैस्य तस्य योगस्यायं शेष इति द्रष्टम्यम्। “पितृ दरव्याविरोधेनः? इत्यस्यां शरस्य (अ) वि 
माज्यस्वेन वचनोपात्तानां मेत्रादीनामेव देषन्वात् यथा पितुद्रव्यविरोधेनोपा्जितानां मे- 

लादीनां विभाज्यत्वं, त॑था मेत्रा्यनन्तभूतत्वात् प्रतिग्रहरुन्धस्यं पितृद्व्याविरोधेनोपा- 

जितस्यापि विभागाहैस्वमित्याह-- तथा पितृद्रव्याविरोधेनेति | यदि “पितद्रन्या्वरोधे- 

नः -त्यय्मसो मेत्रादिदेषो न स्यात् तदाऽयमथः सम्पद्यते-यच्यत् पितृद्भ्याविरोधनोपार्ज 
त,तन्तदविभाज्यभित्ति ¦ तथाचानया वचनब्यक्तया साधारण्येन तादृशानां मत्रादीनामप्यवि 

बार्भद्री 
त्रयमाह-वेदेति } अस्य सुख्यत्वादिति मावः । उक्तं व्याख्यानं साधारणमपि स्वाभिमत- 

परमिति दयति--अत्र चेत्यादिना) अत्र च~मृख्वाक्ये च । अन्यदरथमाह-- र्विचिदिति। 
एवं पाठ एव वा,--तन्र सर्वश्ञेष इतति विभागनरहैस्वेन विशिप्यवचनोपात्तानां मेच्रादीनां सर्वेषां 
देषोऽयमं इत्यथैः । अतश्च --तस्य खवैक्नषत्वे च! फलितमाह-तथा चेति ! बिरोषेने- 

त्यस्य व्यास्या--प्रत्युपेति] ब्य पिचृदन्यविरोधामावादाह--असुरादीति" विभेति-- 

अतत एव विभागग्रकरणसङ्गतिः 1 न तथेति--पिवृद्व्याविरोधेनार्जितं भेत्रादि न विमजनी- 

यमित्यथैः] न केवरूमिदं स्ववचनोपात्तसर्वेशेषः, अपि तु अन्यदपि स्दटस्यन्तरे यद्विभाज्य- 
मुक्तं तस्याप्ययं सवस्य शेपो-मेत्रादनियुपरुश्चणस्वात्। एवं च तादशंमत्ादेयै थौ विभाञ्यत्वं 
तथाऽन्यस्यापीत्याह---पितद्रव्येति | कचिच्रमूरहितः पाडः! अयमेवमुक्तो व्याल्यात्- 

१, ङ. ज. चैव य । २. च.अत्र पि० ¦ ३.त.तस्य यो० 1४. त. स्यावचच० \५ त. था 

प्रति। ६. त. स्यापिपि ¦ ७.भ. ति) पित्रा चेत्ति। अत एव सवैविभागेध्विव्युक्तम् । वि। 
< म. स्पष्टां वाच्याथमाह् -न तथेति । ९. भ. रेषु । १०. भ. युक्तवैतस्सिदि ! 

016. ४. 1, ऽ€८., 1४, ई ६8--प. 
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० ~ मेत्रमोदराहिकमि भ [३ (~ वेरोपे अस्य च सवेरेषत्वाभावे मेत्रमोद्राहिकमियादिनाऽऽरव्धव्यम्। श्जथ पितृद्रन्यावेरोधे- 
नापि यन्मेत्रादिरब्धं तस्याविभाज्यत्वायं मेत्रदिवचनमथवदिव्युच्यतेः । तथा 

साति समाचारविरोधः, 

सुबोधिनी 

भाज्यस्वे* सिद्धे पुनस्तेषां “म्मे द्रहिकम्" इत्यविभाग्यत्वाभेधानमनुपपन्नं स्यादित्याह - 
= [मोवा ^, १३ ~ ५ (~ ¢> ^> श । 

अस्य च सवैरोषत्वामाव इति । नज मेज्रादिपितृदरव्यविरेधनार्जितमप्यविभाज्यमित्येत- 
क क, क (र दर्थं मेत्राद्यारम्भ इति विक्ञेषमाशङ्कते-अथ पितुद्रन्यविरोधेनेति | शिष्टाचाररूपश्रमाण- 

विरोधश्निवमिति परिहरति-- तथा सतीति | नन्वेतदनुपपन्नं--वचनपेश्षयाऽऽचारस्य दुबे- 

बाङमध्च 

केकीस्वरससिद्धिश्च पुनर्वाच्यार्थेकथने फलाभ।वाच्च तदा तथेल्युत्तरशेष एव । न स्वतन्त्रम्! 
केचित्तु न तथेत्येव पारस्दाऽप्युत्तरकेषस्वेन न स्वातन्छयमिति। अयम्थः--“'पिवृद्रन्याविरो- 
धेन? इत्यस्य सवैरेषत्वादेव वचनोपात्तमेत्रादिमान्नसोषस्वादेव । यथा तद्विरोधनोपार्ज- 

तानां मेच्रादीनां विभाज्यत्वं तथा मेन्रा्यन्यत्वाव् पिवृदव्यविरोधन प्रतिग्रहोपाजि- 
तस्यापि विभाज्यत्वमित्यर्थः । तस्य॒ तदज्ेषत्वेन स्वातन्व्ये तु तत्रापि विरोधेनोपार्जने 
विभाज्यत्वापत्तिरिति भाव इत्याहुः । तन्नेति केचित्--अनुपर्दैवक्ष्यमाणतथेव्यादिमरन्थविरो.- 
धापत्ते ': । ननु तथैवास्त्विति तत्रेष्टापच्तिमोस्तु तस्य॒ तच्छेषत्वमिति स्वातन्यमेवास्तु 
ब्राह्यणवसिष्ठन्यायेन तस्य मत्रादिभिन्नपरत्वमेवास्स्वत आह--अस्य चात | तस्य तदशे- 

षत्वे किंचित्पदादिस्वारस्याद्यद्यत्तदविरोधेनार्भितं तस्सवेमविभाञ्यमिलयथख वचनन्यक्तयाला- 

मेन साधारणेनानेनेव तादशप्रतिग्रहर्ब्वत् तादशमत्रादेरविभाञ्यत्वे सिद्धे पुनस्ठदभि- 

धानानथक्यमिलयर्थः । ब्राह्यणवसिष्ठन्यायस्य तु न विषयः --सति गसमकेऽन्यथानुपपत्तौ च 
तत्मवरृत्तेः। नैव प्रकृते भिन्नविषयतया । तत्साफस्यं शङ्कत-अथोति । अपिः पएू्व॑समुचये । 

भाञ्यत्वादिति--एुरुखूपहेतो पञ्चमी, -तस्मतिपादनाथैतयेत्यथः । भाज्यत्वायेति पारस्तु 

सुगम एव । समाचरोति--शि्टाचाररूपध्रमाणाविरोध इत्यथः । नयु श्चस्यादीनां पूवैपूवै- 

प्राबल्यस्योक्तस्वेन वचनादाचारस्य दु बेरुत्वेनेदमयुकच्छम्।जाचारेण स्यृतिकव्पनेऽपि क्टप्तस्यते- 

द्ोडत्युपास्थेतेः प्राबल्यमेवेति चेन्न-आश्यानववबोधात्। तथा हि बाधोऽगतिकागतिः- बाधेने- 

१. क. ख. ङ. च. खात् । २.ज.तेचेत् तथा । ३. थ. द्. ज्यवकिद्धः पु । 
४.थ. दु. ब्रादिकंतु पि 1 ५. म. न । अ०। ६. प. भ.दे। ७. भ. त्तेः अन्थरैल्या- 
रस्याच्च । ८. भ. सं...द्रदयन्ाह् । ९. भ. स्तुन अयं वि०। 

(०16. (0. 1, 56८. 1४, §६ {--8, 
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बिद्यार्ग्धे नारदवचनिरोधश्च---"कुटुम्बे विभृयाद्धातर्यो- 
विदामधिगच्छतः | 

सुबोधिनी 
लस्वात्। अथमतम् ; आचारोऽपि वचनं कल्पयन्नेव प्रमाणं न स्वत हस्यन्यमतेऽपि चचनमे- 

वेति ! एवमप्याचारपरिकन्पितया स्त्या चवन् स्वाथः प्रसयेष्यते तावता 'श्नत्रमौद्राहि- 

कम्'7इत्यादिस्मरस्या तदर्प्रतीतेर्विखम्बितस्वाविरम्बिनत्वग्रतीतिम्यामा +र एवदुबल इति चे 

त्-मवम् । अगतिका दीय गत्तिर्योऽयं बाधः । न हि दुरबछमिध्यव बाध्यते, अपि तु विरोधे । 
विरोधश्च एकस्मिन् विषये परस्परविपरीत्ताभिधानेन तश्चा सम्यबाघेनोपपत्ता बाधो न न्या- 
य्य इति न्यायेनःमेत्रमे द्वाहिकम् इत्यस्य वचनस्य अस्मदुक्तरीत्या रिष्टाचाराविरोधेनैव वा- 
क्यार्थप्रामिव्युपयत्तरथीन्तरकल्पनया विरोधोऽनुपपन्न इति सुष्टक्तं समाचारविरोध इति 
(इति) सर्वमनवद्यम् । न केवर समाचारविरोधः, अपि तु मच्रादिगणयरिपा्तविद्याखञ्ध 
धनविषये नारदवचनमपि विरुद्धयेतेव्याह --विद्यारब्ध इति । नारद्वचस्यायमथः-- 

विद्याध्ययनं कुवेतो आतुर्योऽन्यो राता कुटुम्बं पोषयति स पोषकमस्तस्माद् विद्याधनाद् 
भागमश्वतः सन्नपि प्राप्नुयादिति । अत्र कुटुम्बभरणस्य धनग्रहणे हेतुत्वोपन्यासादापाधिकी 
विद्याधनांश्चप्राक्षिन आरावृष्वेन स्वामाविकीति विद्याधनस्य न स्वतो विभागार्हैतेल्यवि- 

वार्मदटरी 

वेति न्यायार्व् । न हि दुबैरभिस्येव बाधते किन्तु विरोधे निरवकादातवे च विरोधश्िकत्र 
मिथोभिन्नोक्तथा। नैवमच्र । अबाधेनवोपपत्तो बाधो न न्याय्य इति न्यायेन मेत्रादेवचनस्या- 
स्मदुक्तरीस्योपपत्तेरत एव न निरकारत्वमपि। एवं चाऽऽनयथैक्यग्रतिहतानामिति न्यायन वि- 
परीतो बाध इति उक्तरीलया तस्य तथाथेकत्वे शिष्टाचारविरोधः स्यादेवेति दिक् । न केवक- 
माचाराविरोधः,अपि तु मत्रा्यन्तथेतविद्याङुन्धविषये स्ट्तिविरोधोऽषीत्याह-विदाङुन्धे इति, 

-तदंशे इस्यथः। तदेवाऽऽह-कुटुबमिति। विद्याध्ययनं छवेतो श्रातुर्योऽन्यो भ्राता तस्य कटुव 

पोषयति सः अश्रतोऽपि सन् वेद्चाख्नाध्ययनरहितो मुखोऽपि सन् तस्माद्वि्याधनात्तदर्जि- 
तविद्यया रुब्धादनाद्धागमश्ञं रभेतेत्यर्थः ¦! असुतोऽपीति पाठान्तरम् ¦ अत्र कुटुंबभरणस्य 

धनग्रहण हेतुस्वोच्छया ओपाधिकी विद्याघनांशप्राक्षिनै आातृत्वेन स्वामिकीः । यदि तथा 
स्यात्तर्हि तत्वोक्तिरनर्थिका स्यादिति विद्याधनस्य यथा क्थविदर्मितस्य न स्वतो विभागाह- 

ता। अन्यथा पितद्रभ्यविरोधेनाप्यर्जितस्याविमाञ्यस्वे अत्राप्यविमाज्यस्वमेवोचितमिति भाग- 

१. थ. चनमेवेति (?) ¦ २. द स्यस्मिन् म०। २.थ. द्. वतास्वा° } ४.-थ दु. टं 

दृबैटमि ५ ध. एतदादषेरोध इत्यन्तं नासि । ६ भ. सोऽपि न । 

(016.: 1. [ , 56९. 1४, § 8. 
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मागं विद्याधनात्तस्मात्स रुमेताश्रुतोऽपि सन् ॥ ईति | तथा 

वियाधनस्याविभाञ्यस्य लक्षणमुक्तं कालयायनेन---““परभक्तोपयोगेन विद्या प्रप्तान्य 

तस्तु या । तया छन्धं धनं यत्तु विाप्राप्तं तदुच्यत।'इति । तथा ““पितृद्न्याविरोधेन” 

इत्यस्य भिनवाक्यव्वे प्रतिग्रहख्न्धस्याविभाज्यतवमाचारविरुद्धमापयेत् 

सुबोधिनी 
भाञ्यत्वामति ताययोथः । काव्यायनवचनेन पिच्रादिव्यतिरिक्तान्यान्नाम्यवहरणप्राप्षवि्या- 

खज्यधनस्येवा विमाज्यस्वावगमाद्धिचार्ग्धे धने तद्वचनविरोधोऽपीयाह-तथा प्रियाघ्नस्ये- 

ति] काव्यायनवचनस्यष तात्पयाथः--पितुद्रव्याविरोधेन या विद्याप्रा्षऽन्यसकाशात् ,तया 

यद्छधब्धं धनं तद्वि्याप्राक्षधनं नान्यत् । ईंदशमेवाचिभाञ्यम् । एतद्विषरीतं तुवियाधनमवे- 
9 ७, द्याघनाभिव, अतो विभाज्यमेवेति । “्रित॒दरव्याविरोधेन ` इस्यस्य मत्रादिसवैशोेषस्वाभावे 

दोषान्तरमाह तथा पितुद्रव्याविरोषेनेत्यस्य भिनवाक्यत्व इति । एतदुक्तं भवति-- 

वाठंभद्री 

कथनास्रगर्तिरिति भावःनजु विभक्तभ्रातुस्थरेऽपूर्वाथेबोधकं तत्। किं च मेत्रादेवचनप्रा्षस्या 

चिभाज्यत्वस्यापवादकं तदिति न विरोधोऽत आह--तथाविधेति)पयेतिपित्रादिभिन्नान्नौदना 
दयभ्यवहरणेनेव्य्थः । अन्यतः- रपित्रादिभिन्नात् । तथा च पिवादिदग्याविरोधेन या विद्या- 

रञ्धा तया यत् प्राप्तं धनं नान्यत् इटशमेवाेभाज्यमतोऽन्यथायत्तदिद्याधनमेव नेति 

तद्वि भाव्यमेवेति कात्यायनतात्पर्येण तथार्थस्य तद्धिरंद्धत्वं स्पष्मेवेति भावः । तस्मात्तथा 

साथक््याभावेन तस्य तदशेषत्वे तदानथक्यदोषः । सुस्थ एव तन्न दोषान्तरमाह- तयति] 

प्रतिग्रहेति पिनरदरन्याविरोधेनेत्यादि वचनस्य तथा प्रागुक्तरीत्या यद्यत् पितुद्रभ्येस्याद्र्थन 

निरभिसिकदानक्रियासंप्रदानभूतस्येव प्रतिगृहीतत्वेन प्रतिग्रहरुञ्धस्य पिवृद्रन्याविरो- 

धेनोपार्जितस्वेन  तस्याप्याविमाञ्यघ्वापत्तो. ब्रुद्धव्यवहारविशेध इति भावः | 
[रि पि) 

१. १३- १०. । २. भ. स्वाभाविकव्युक्तम् । यदि कथमप्यर्जितस्य व्याधनस्य तत्वे 

नाविभाव्यत्वं मूखाभिमते स्यात् तदा तद्धेतुरू विभागकथनं नारदीयं विरुद्धयेत । तस्मात्तस्य 

स्वनो न ताध्रस्य विभाज्यताविभाज्यत्वे । फ तु अविरोधऽविभाल्यंत विरोधे विभाज्यलपिति 
विरोधस्वरूपमेव नारदेन हेतुस्वनोक्तमिति सिद्धान्ते एकवाक्यता सिद्धा । मूटेऽपि ब्वि्युपलक्षणम् । 

करि च यदि स्वामाविकीविदयाधनांश प्रा्तिनारदाभिमता भवेत् तर्हिं तस्या हैतुलोक्तिरनार्भका 
स्यात् । फ च विद्याधनस्य यथाकथंचिदाजितस्य ° 

(016. ~. 1, 566. 1४, §इ 8-9. 
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एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना--““अनुपघ्नन् पितुद्र्यं श्रमेण यदुपाजयेत् । दायदिभ्यो 

सुबोधिनी 
यदा पितद्रव्याविरोधेनेययमंशः स्वतन्त्रो न मेत्रादिशेष्वः, तदा यद्यत् पि- 

त॒द्रव्याविरोधेनार्जितं, तत्तदविभाज्याभेति सिद्धा {सन्धिकदानक्रियासम्प्रदानभृत- 
स्यैव म्रतिग्रहीतृत्वात् रतिग्रहख्ञ्यस्य पितुद्रव्य .वेरोधेनोपाार्जतस्वात् तस्याप्यवि- 
भाज्यत्वं स्यात् । तया च ब्रद्धन्यवहारविरोध इति । पितद्रव्याररोधेनेव्यस्य मेत्रादि- 
शेषत्वं मनुना स्पष्टीकृतमिवयाह-एतदेव स्पष्टीकृताभेति } अयमर्थो मनुवचनस्य-पितुद्रन्य- 

मनुपन्चन् भ्रमण 1वरद्यया यद्धन्धसुपाजयेत् । रुभ्यत इति रज्य धनम्। जथवा पितदरव्यमनु- 
पञ्चन् श्रमणः यदुपाजयेतम् , पितद्रव्यमनुपश्चता विद्यया यद्छन्धमिति विभक्तिविपरिणामे- 
नाल्रकंयः । तदुभयमपि दायादेभ्यो ज देयमिति । एवं च पितुद्रभ्याविनाश्स्य विदे 
व्योपाजैनस्य चोपाजेकद्वारा विशेषणविहेष्यभावभ्रतीतेः पितुद्रव्याविरोधेन यत् विद्यारुब्धं 
श्रमलन्धं वा तदाविभाज्यमिति सिद्ध भवतीलयथैः।उपलक्षणं चेतत् मेत्रादीनामप्येवमेव-तद्रण- 

बाङभद्री 

एतदेवेति-पितृद्रन्याचिरोधनयस्य मेत्रादिदषस्वमेवेव्यथैः । अनुपेति--अनुपयुञ्नन्ित्यथः। 

अल पूर्वाधाथैः स्पष्टः।अनुपघ्नक्निलत्र विभक्तिपरिणामेनाचुपष्नता तदनुध्नता यद्धिद्चया रन्धं 

तस्पूच चोभयमपि दायादेभ्यो न देयाभिव्यर्थन पिव्रद्रभ्यविनाडरूपविरोधाभावेन यद्िद्या र्ध 

श्रमरुब्धं वा तदविभाञ्यमिति सिद्ध्या मत्रादिगणान्तगैतविद्याधनस्य सथात्वोक्तेरुपरक्षण- 

स्वेन सेन्रादीनामपि तथात्वमाविष्कृतमिति भावः । तस्मात् पितृद्रव्याविरोधेनेत्यादिना 

१.थ र इति।२.द् ना दव्दीकु° । ३. थ. द्. न दद्यादिति। ४ थ द. दादिभि- 

दरं ।५ द. इदं पदं नास्ति । &. ब धेनोपार्जतस्य मे० । ७. भ॒धनोपाजितत्वस्यापि संभवेन 
तस्याप्यविभाव्यत्वापत्त वृद्धव्यवहारविरोध इति भावः । तस्मात् मेच्यादि सवैस्पृष्यु्तविषये विरो- 

धाविरोधकृतदरैविष्येऽपि प्रतिग्रहवेषये सवेथा विभाञ्यत्वमेवाऽऽ्चारसिद्धं तदविषये स्मातेनि- 

षेधस्तु याजनाध्यापनरग्धवन्न क्वाप्युपलभ्यते इति तचम् । एतदैवेति पितृद्रव्याविरोधेने- 

त्यस्य मै० । ७. ब. विपरिणामेनास्येव्यव्यस्य तदपपध्नता । <. ब. थालोमयोप० । 

९ भवः | मानवे ^" स्वयमीदितरुग्धे च नाकामो दातुमरहति। इ्युत्तराधपटा य 

स्वयमीहितं वाच्छितं सत् मित्रादिभ्यो रब्धं तदकामोऽनिच्छन् भात्रादिभ्यो न दातुमहंती्यथेको- 

मेधातिधिकस्पतवादिधृतो न युक्तः--अनिकस्मृतिवाक्योपापत्तेः । छन्धं तक्नव्यवा्चानपाठस्सव- 

युक्ततर एव । यद्वा तदा तदतामहविषयकमस्तु । एवं च भ्रातृभागेशषमाहाहुपष्न 

ननितीत्यपि तदुक्तं तथेति ज्ञेयम् ! आदिना कृष्यादि । तस्मात् । 

(01€.: 1. ¡, ऽ€८. 1, § 10 
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यन्मै्रादिटन्धं लंदाषभाज्यापीति न वक्तव्यम् ,--विभागप्राप्त्यमावात् | यद्यन रब्धं 

तत्तस्यैव नान्यस्येति -सिद्धतरम् , प्रा्िपूर्वकश्च प्रतिषेधः) - "अत्र कश्चिदित्यं प्रातिमां 

सुबाधिनी 

परिपटितवेद्याधनस्य तथात्वात् । ननु पेतामहे पेतके च धने पुत्राठीनां जन्मनेव 

स्वत्वं, न आ्रा्रजते । अतश्च आातुप्रा्षम तरादिधनेषु यत् येनाजितं तत् तस्यैवेति 

तादशि" धने विभरागभ्राप्यभावान्मेत्रादिकमविभाज्यामांत्त निषे धाऽनुपपन्न इत्यभि 

मरयेणाऽऽक्षिपति--ननु पितद्रन्याविरोधेनेदयादिना । एकदेद्रिमतं दृषांयर् तन्मतेन 
मादीनां विभागप्रािं दद्यैयतिः-- अत्र कश्चिदिति विभागप्रापकं वचनं दद्यैयत्ति ` 

बाख्भद्री 
५९) ७, "4.6, = [क ॐ [७ पादितं ( ® [प वदनयेन एकञ्चात्रजित मञयादिकमन्यस्य नां इति प्रति पितृपददायादादिपदस्वार- 

स्यान् न पित्रा्यजितपरमिति सिद्धम्।एतनायमाचाच आतृस्नेहेन पोरुषलुद्धयावा अस्यत्र तथा 
दशनेन तन्मूखका वा“यत्किचित् पितरि इति मानवस्य त्वेवं तात्पर्यम् ““पितेव पालयेत् पुता- 
न्"'इति मानवात् पितापुत्रवद्धावेन तद्रञ्ञ्येष्टधने कनिष्टाधिकारः पित्राजेतेऽविदुषामपि अ्ये- 
ष्टाजिते त विदुषामेवेति विकोषः) इदं च ^"पितरि प्रेते" "इति“्येष्टः **इति ““यवीयसाम्'› इति 

[नर त् 

“'विद्यानुपाछिनः' इति चोक्त्या रुभ्यते ; तस्माद विभक्ताजिनत्वमात्रेणाविमक्तमाचन्तरस्य 
संभवतील्ययुक्तमेवेति प्राच्योक्तमपास्तम् । ननु नतदयुक्तं पैतामहे पेकृके च धने पुत्रादेजन्मनैव 
स्वस्वेऽपि भीत्राजञिते तदभावेन भातुप्रा्षमेन्रादिधने ययेन प्राप्तं तत्तस्थेवेति प्रसिद्धधाविभा- 
गप्रपषरेवाभावेन तदविभाञ्यमिति निषेधकवचनस्येवोक्तस्यासङ्गतेरित्याशयेनाऽऽह-- नन 

पितद्रव्योप | प्राक्षयभवे हेतुमाह- -य दति] यत इस्यादिः। एवं चान्यदीयस्वत्वमेव नेति 
् हेः वर [+ „३ दधर्थ र ^ * ~.» [अ भावः । अवक्त्यत्वे हेत्वन्तरमाह -- प्राप्तीति ] चोद्ये । एकदेिमतं दूषयितुं मत्रादनां 

विभागप्राप्ति तन्मतेनाऽऽह-- अत्र कर्चिदिति | विभागप्रापके मनुवचनमाह-- 

न नि भा ना 

१.९. २०८. । २.ख. ग. सेवया यु । ३. ख. घ. न्धं द्रव्ये त° | 

४. द्. शधण०। ५. त. इदं पदु नानि । &. थ. दु यति यक्किचित् । ७. ब. न जातेन 
ए० भ. न जातेन तथाए० ८. ब. भ.त् तथाचन तच्ित्रा० ।९. फ. भ. स्ते यत्किन्वि- 

दिव्यस्य वैय्यथ्यापत्तेः न° । १०. ब भ पिभ्रातुः भ्रातर । 9१ म. थे हेत्वसिद्धिसूचिकां एक० । 

०01€.: @]1. [, ऽ€५, ण,६६ 11- 13. 
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--“* यक्कि्चिपिितरि प्रेते धनं ग्येष्ठौऽधिगच्छति भागो यर्वायसां तत्र 

यदि विद्यान॒पाछिनिः।।”» इति य्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमोवापितारै प्रेते अप्रेते वा 

यवीयसां वर्षीयसा चेति व्याख्यानेन पितरि सलयसषति च मत्रादानां विभाज्य प्राप्तं परति 

सुबोधिनी 
याक्िच्ित् पितरि प्रेते इति | अस्य वचनस्य मेत्रादिविभगग्राक्िपदत्वं दशेयति- ज्येष्टो वा 

कनिष्ठो वेति | अयमथः“ धनं उयेष्टोऽधिगच्छति ` इत्यत्र ज्येष्टश्ब्दोऽविवश्चितस्वाथः । 

तथा च ज्येष्ठशब्दो मध्यमकनिष्टयोरप्युपलक्षकः | तथा ^“ भागो यवीयसाम् ` इत्यत्र 

यवीयर्शब्दः कनिष्ठवाची उ्यायसासुपखक्षकः । तथा “‹ पितरि प्रेते ` इति पितैमरण- 

काल्परोऽयं शब्दः पिवृप्याणोत्तरक।र् प्राञ्चमपि कारु रक्षयति । एवं च अ्ये्टादिशब्दा- 

नामुपलक्षणसिन ज्येष्टोऽन्यो वा यत्किञ्चित् मेत्रादिक धनमधिगच्छति तस्मात् 
धनात् कनिष्ठानां ज्येष्टानां च पितरे स्थिते ते च भागोऽस्ति यदि पते विद्यानुपौछिनो 
विद्वांस इलेवमथपरस्वात् ““ यक्किञ्चित् पितरि प्रेते” इत्यस्य वचनस्य । अनेन वचनेन 
मेत्रादीनामपि विभाज्यत्वे प्राप्ते ““पितुद्रव्याविरोधेन? इत्यनेन योगीश्वरवचनेन निषिद्धयत 
इति। मेत्रादिरग्धधनस्य ब्रृद्धव्यवहारसिद्धमविभाज्यत्वमयुवदति"“पितुद्कव्याविरोधेन?'इव्ये- 

बाठभद्ध 

यक्किधचिदिति।अधिगच्छति-- मरासोति। तत्र धने। यदीति यदि यवीयांसो विद्यानुपालिनः 
विद्यादरक्चकाः- विद्भांस इति याववेँ। विद्यायुयाभेन इति पाठान्तरम् । अस्य वचनस्या्थ- 

कथनेन मादि विभागप्राप्तिपरत्वमाह- ज्येष्ठो वेति । अयेष्ठशब्दश्चयाणासुपरुक्षणम् । 

यवीय : शब्दो उ्यायसामपि। प्रेत इति--अरेते इत्यस्यापि। तथा च कर्द्रयमपि कन्धम् । 

तथा च उयेष्ठाचयन्यतमो यक्किञ्चिद्धनं यथाकथचिल्भास्रोति तस्माद्धनादन्येषामपि तृणां 

पितरि स्थिते सृते च भागोऽस्ति यदि ते विद्वांस इति। अर्थ॑परेण तेन सामान्यवचनेन भेत्रादी- 

नामपि विभाञ्यत्वे प्रसे“शपितृद्रव्य""दत्यनेन निषिद्धयत इलयथैः। मेनत्रादिधनस्य ब्रद्म्यवहार- 
सिद्धस्येवाविभाज्यत्वस्यानुवादकं मूर न॒ निषेधकं येन अप्त्यपेक्षा स्यादिल्ाञ्ञयेन शङ्कं 

१, म० ९. २०४. । २.त॒ स्थव्िभा० । ३. द्. णोत्तरकारु० । ४. थ. द्. 

णकस्मैन । ५. त. यायिनो । &. थ. द्वई०° । ७. ब. वदित्यथैः । ८.भ.रम् । 
तुथैपदेनेदं सूचितं यदितेऽपिद्ंसः नदा नेनि तथाच गौतमः “'स्वययजितमवेचेभ्ये कयः कामं न 

[> [~ ^ 9 

तयात् 2 इति । नारदोऽपि ““ वैधोविधाय नाकामो दादश ततोधनात् । पिञथं द्रवयं समाश्रि 

न चैतेन तदाइतम् ॥ ° इति । काल्यानोऽपि प्रयुक्तः! ९. भ. ०न सर्वेवरमे ० । १०. म. न्येन मे| 

@०16.: 1. 1, 66, 1४, & 13. 



६२६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवेहाराध्याये 

14 षिद्धयते इति} -. तदसत् | न ह्यत्र प्रातस्य प्रतिषेधः, किन्तु सिद्धस्यानुवादोऽयम् । रो- 

15 कसिद्धस्यैवानुवादकान्येव प्रयेणासिन्प्रकरणे वचनानि ।**अथ वा “'समवेतेस्तु 
यत्प्राप्तं सर्व त्र समांशिनः | इति प्राक्तस्यापवाद इति सन्तुष्यतु भवान् । अतश्च 

८: यक्कि्िधितरि प्रते” इयस्मिन्वचने ज्यष्ठादि पदाविवक्षया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रम् । 

अतो मेत्रादिवचनेः पितुः प्रागूध्यै वाऽविभाज्यत्वेनोक्तस्य ‰* यक्कि्चिषितरि प्रेते" 
इयपवाद इति व्याख्येयम् । 

सुबोधिनी 
तद्वचनं, न निकेधकं यतः प्राप्तिमपेक्षत इव्यभिप्रायेण दृूषयति- तदसदिव्यादिना । 

भवतु वा निषेधकम् । तथाऽपि वचनान्तरेण प्राप्तिः न व्वदुक्तरयेव्याह-अथ वा लम- 

वेतैस्िति । “यत्किञ्चित् पितरि प्रेते धनं ज्येष्टोऽधिगच्छति। "इत्यस्य वचनस्य युक्तमथ 

ददयति--अतो मैत्रादिवचनैरिति | पितुमरणात् प्राक् ऊध्व वा मत्रादीदां ““पितुद्धभ्या- 

बारुभद् 

निराङ्कषैन् तन्मतं खण्डयति- तदसदिति ] अत्र मेन्नादिविषये न केवरूमेवमत्नैवापि- 

व्वन्यत्रापीत्याह- छोकेति। आचेनेवेन शास्चसिद्धस्वच्य वच्छेदः । द्वितीयेनेवेन निषेधकस्वं- 

ग्यवच्छेद्ः। क्वचिदन्यथाऽपि वक्ष्यमाणत्वादा!ह--प्रायेणेति। भवतु निषेधक, तथाऽपि वच- 

नान्तरेण प्रािनैव्वदु क्तरीव्येति तुष्यतु दुजेनन्यायेनाऽऽ्ह- अथ वेति बाहस्पयमाह-समवे- 

तैरिति,-सवौभिप्रायं बहुवचनम्।जत एवाऽऽह-सर्वै इति| तत्र-धने। नन्वेवमपि विनिगमना- 

विहारेऽत आह-अतर्चेति,- तव दुराग्रहस्य तथोपपत्तश्चस्य॑थः। उयेष्ठादीति-अविवक्षायां 

कारणाभावात् , तथा च विनिगमकं स्पष्टमव । तदाह-व्यामोहेति।| नन्वेवं का तस्य सिद्धान्ते 

गतिरत आह--अत इति ,---तवदुक्ताथोसंभवादिलयथ : । पितुरिति, मरणादिति शेषः । 

भवीति छेदः ्वस्य-मेत्रादिधनस्य । इति-इल्यनेन । पितरि सते ्यष्टेनार्जतान्मेत्रादिका- 

दायं कनीयांसो लभन्ते यदि ते विद्वांस इत्यथैः; तस्येति भावं; । न्यूनतां निराच्छे-- 

१. त. प्रेधाऽन्तरेण प्रापि न । २. भ तवस्य व्य०।३. भ. थैः) तदविवक्षायां कारणा- 

भातदाहू- व्यमेहैतिः-- तथा च विनिगमकं स्पष्टमेवेति भावः । नन्वेवं । ४. मिता० ' तस्य 
नास्ति । ५. भ. वः । अत्र पितृद्रव्याविरोधेनापि च्येष्ठो विद्यादिना धनमर्जयति, तत्र कनिष्ठानामपि 

भागो यदि ते विद्याभ्यासरता इति मेधातिथिग्रभृतयः 1 एवे प्राशक्तकानीयदिरपि सिद्धान्ते तदपवादष्वं 
बोध्यम् । मौरुपयेन सद्महात् न्यु° । 

(016. (1. 1, 566. 1४, ३ § 13.- 15. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससम्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ६२७ 

** तथाऽन्यदप्यविभाव्यमुक्त मनुना---“'वचरं पत्रमल्ङ्कारं 
कृतान्नमुदकं च्ियः । योगक्षेमं प्रचर च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥* ईति।*श्धृता- 
नमेव वल्नाणामविमाज्यत्वं ययेन धृतं तत्तस्यैव | पितृधतानि तु पितुरूर्ध्वं विभ- 
जतां श्राद्वमोक्त्र दातव्यानि ; यथाऽऽह ब्रहस्पतिः-- “* वच््राटङ्काररय्यादि 
पितुयेद्राहनादिकम् । गन्धमास्येः समभ्यच्य॑श्राद्धमोक्ते समर्पयेत् ॥ ” 

सुबोधिनी 

परोधेन'' इल्यादिभिर्योगीश्वरवचनरवि भाज्यत्वे प्राप्ते “* यक्किञ्चित् पितरि भरेते: इत्यनेन 

पितरि मृते ज्ये्ठेनाजितान्मेत्रादिकात् भागं कनीयांसो यदि विद्वांसस्तदा कभन्त इत्यपो- 
द्यत इत्यथः । ^“ वखं पत्रमल्ङ्कारमू इत्यतन्मयचुवचनं भ्याचे--धृतानामिव वच्राणामि- 

बारुभ्च 

तथाङ<न्यरिति --उच्यते इति शेषः। तद्म्रन्थ तद्ानन्तयभ्रतिपादको वा अथरहितपाढे 

वा | वख्नमित्यादिक्षमेण व्याचष्--घतानामित्यादिना } मले जातावेकवचनमिति मावः । 

एतेन वखपत्रारङ्कारोदकानामेकस्वं विवक्षितम् । वखञ् सममूल्यं न तु महाधोमिति 

मेधात्तिथिकसपतवौयुक्तमपास्तम् -- उदेशविशेषणत्वात् । ^` धृतं वद्नमर्ङ्कारः 

इति धृतस्तस्थैव तदुभयस्राधारणस्योक्तेश्च । तदेतदभिप्रे्याऽऽह -- धतानामेवेति 

एवेनाधुतव्यवच्छेदः । एतवे भ्याख्याने देतमाह -- यादति+--इति लोकपसिद्धरिति 
जेषः । ऊध्पैमिति -- अनेन जीवद्धिभागे खांशवत्तान्यपि पित्रैव अरष््याणीति 

(7 सूचितम् । जतामिति--“ कृलयानाम् ईति कतरि षष्टी पिठुस्तदादिकं च यत्तदिल्यन्व- 

यैः। अचैने श्राद्धे च । भोक्तैव कमं । श्राद्धमोक्ते इति जातावेकवचनम् । तर्स्थानस्थित 

९.--म० ९. २१९. । २. भ. अथान्यदित्यपपाठः | अपिना “विद्याधनन्तु यद्यस्य 

तत्तस्यैव धने भवेत् । मेव्यमौदाहिकव्चैव माधुपर्किकमेव च ॥ '* इत्यस्य सडइघ्रहः । मधुपकेदाने 

पूज्यतय। यवं प्रचक्षते शतै च युक्तमिति मन्दधृतपाठस्तु व्याख्यातृकस्पतस्मेधातिथ्यक्तम्मतलवादुपेश्यः। 
३. भ. दः, तत्र पुतरादिस्थठे आह पितुस्थले आपदिति रोकपरसिद्धमर्पादप् । पितरिति पितुम- 

रणादूष्वमिति । ४. अष्टा० २.३. ७१.। ५ भ. यः आदिभ्यामन्यदुपकरणम् अचं । 

@016.: 1. 1, 56९. %, 6 § 16-1. 

16 

४ 



६२८ यीज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये 

18 इति । अभिनवानि तु वद्धाणि विभाञ्यान्येव । *“पत्रं वाहनमश्चशिधिकादि 

18 

तदपि यदयेनाऽऽरूदं तत्तस्यैव । पिच्यं तु वच्लवदे | अश्वादीनां बहवे तु तद्विक्रयो- 
ज + ज्यं = चै = ज्य = जावि सै ~ 

पजीविनां विभाज्यत्वमेव । वेषम्येणाविमाज्यते उ्येष्ठस्य--““अजाविकं सकफ 

न जातु विषमं मजेत् । अजाविकं सेकराफं व्येष्ठस्यैव विधीयते, । ईति मनुस्म- 

सुबोधिनी 

त्यादिना | वेषम्येणाविमाज्यते ज्येष्ठस्येति-, [अत्र वेषम्यर्मशं परत्यपयौप्तत्वं, न॒विषम- 
संख्योपीत्तत्वम् । युक्तं चेतत् । त्रयोऽश्वाखर्यैः पुत्राः, तदांश्ञविभौगस्य पयाप्तस्वात् 
तद्विक्रयोपजीविनां ते विमाञ्याः । अश्वाश्चत्वारः पुच्राख्यः पञ्च वा, (तदा) अश्वानां 
विषमसङ्कयाकानां स्वरूपेणांश्चवभागस्य कर मश्ञक्यत्वात् दव्यरद्वारा विभागस्य च निषि- 

दस्वाञ्ज्येष्ठस्येव देयस्वविधानादंदपप्राप्तानश्वादीत् विम्य वेषमभ्येणावरिष्टमश्वादिकं- 

नारुभद्री 

विभ्रमात्रा्ञयकं वा । तथा भ्याख्याने फलमाह--अमीति। ^“ सवे स्याद्वाहनं यानं युग्य 

पत्रं च धोरणम् । *‡ इति ^“ पं वाहनपक्षयोः ` इति च कोरादाह-- वाहनमिति । 

आदिना मज्रादि । वद्वदेव श्राद्धमोक्त्रे देयम् । विकेषमाह-- अश्वेति } जीवि- 

नामिति- प्राग्वत् कतरे षष्ठी । बहुत्वे सति तेस्तर्विभजनीया इत्यथैः । द्वो ववे एवाऽऽ- 

ह- वैधम्येणेति । य्येष्ठस्येति,--तस्थेव स भाग इयथः । अत्र वेषम्यमंशं प्रल्ययाथौ- 

प्स्वरूपं न॒ विषमसस्यस्वम् । एवं हि समषस्यस्थकृऽशविभागस्य पयौक्षत्वात् 
तेस्ते विमाञ्याः । विषमसंख्यस्थरूविरेषे सखररूपेण स्वैविमागस्य दुष्करस्गत् व्य 
द्वारा विभागस्य च निषिद्धत्वांदुशपयीक्ानू विभज्य वेषम्येणावशिष्टमश्वादि अयेष्टायेव 
दु्चीत् । क्वचित्त॒ सर्वै अयेष्ठायेव देयम्; यथा चत्वारोऽश्वाः पुत्राखेयः पञ्च वेति । 
अस्मिन्मकरणे वैषम्यभेतादृशमेव--अन्यथा तु बहुव्याकोपः स्यादिति भावः । एवं री- 

तिरन्यन्नापि बोध्या अन्यवदहिते मानमाह --अजाविकमिति,--पशुद्न्दैकवद्धावः 

भजेत् चि भेदं, कन्तु उ्येष्ठस्येव दद्यात् । अनेन प्रागुक्तद्वितीयम् उत्तराद्धंन 

१, म० ९. ११९. | २. थ. द्. पेतख । ३. विभागस्य इव्यादि “अश्वानाम् ` इत्यन्तं 

नास्ति । ४. भ. एकं तस्मै दत्वा सम० । ५. भ. वियनिषेधेन निषि० । ६. भ. तदसभव 

तु स्वै । ७. भ. पुत्री दौ पणः ८. ब मेव एतादशङ्गीकारे तु ब०। ९. म॒जेत्। अत्र हैतुमाह-- 

अजति यत॒ शत्यादिः । अनेन प्रोक्तमध्ये आथ द्विर्तीयं चोक्तं स्पष्टमेव । एवमग्रेऽपि । अलङ्कार इति 

शृत इति । 

(016. (1. 7, ऽ&6, 1४, §§ 17--18. 



दायाषेभागप्रकरणम्] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ६३९. 

रणात् । **अलङ्कारोऽपि यो येन धृतः स तस्यैव । अधृतः साधारणो विभाञ्य 
एव--““पत्यो जीवति यः खरीभिरल्ङ्करो धृतो भवेत् । न तं मनेरन्दायादा 
भजमानाः पतन्ति ते| ईति। 

सुबोधिनी 
५ 2 ~ ^ ५ + न्द 9 = [+ कष स्येषटस्येव ददयादिति। जस्स प्रकरणे एवमेव वैषम्य केयय्।]* यः च्रीभिरलङ्कारो धृतो 
भवेदिति+--अच्र खीभिरिष्युपलक्षणम् । तथा च ** यो येन धृतः इति पूर्व॑तनगन्थे 

= अ ( 9) # ८८ (> ५१ [प भ, [^ [9 
सामान्यनि्दंशो न विरुद्धयते! एवं च “पलयो जीवति?इत्यत्र पल्यावधिपतो पित्रादिक इति 
यावत् । पिन्रवरुदस्वरिण्यादीनां समानामप्यविभाञ्यत्वे गोतमवेचन ददौीयति- 

बाङभद्री 

प्रथमोक्तिरिति बोध्यम् । पत्रकब्देन केल्यनिविष्टं धनं “‹ धने पत्रनिविष्टन्तु धमो यश्नै- 
रूपितम् । उदक चव दाराश्च निबद्धो यः कऋमागतः ॥ विगृद्यवख्राभरणमृणसुद् ग्राह्य 
न्ेखितम्। कृतान्न चा कृतान्नेन परिवत्ये विवतंमरेत् ॥*° इति कात्यायनोक्तेः ¦ ब्ृहस्पते- 

श्चेति कल्पतरः । धुन इति -सवेत्र श्त इत्यादिपाठन्तरम् , अरथस्तुल्यः । अधृत 

इयस्य भ्याख्या-- साधारण इति । एवं खवेत्र बोध्यम् । विभाज्य एवेति, विमञ्य 

एवेल्यपपाटः । यद्यपि “"द्विवचन विभज्योपपदे” ईति निपातनेन सोऽपि साधुः, तथाऽ- 
प्यपादाने एव नान्यत्र । न चेवे ““छलव्युटो बहुर्” इति प्राप्तस्य गण्यतो बाधेन कथं 
विभाञ्यशब्दसिद्धिरिति वाच्यम् । णिजन्तादाचोयता सुसखाघुत्वात् । न चाथ भेदः 

निचृत्तप्रेषणात् धातोः प्रकृतेऽर्थे णिचि “रणो * इति सूत्रे हर्यादिभिभ्युत्पादनात् ““नि- 
पातनान्यबाधकानि' इति तु न युक्तम्। ण्यति कत्वस्य दुवारत्वात् तव्पक्षस्यवाभावाच्च । 

एतेन ‹“ स्छतिप्रयुक्तविभाञ्य शब्दस्य साधुत्वं चिन्त्यते '' इति हरदत्तोक्तमपास्तम् । मनुमे- 

वाऽऽह--पृत्याविति । अत्र पत्याविति स्त्री भिरितिचोषरुक्षणम् । अत एव यो येनेति 

पूवैमरन्थावैरोध इति बोध्यम् । इति-इतयडा । उक्तविरेषे मानमाह एतेन धतस्तथेव 

१, मण ९९.२०० । र. त. दयात् अ० । ३. थ. दु. द्रष्टव्यम् । ४ अन ५.२ ५७। 

॥ अश ३. २. ११३. । 

(016. 7. 1, 56८. 1४, §इ 28--19,. 
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अलङ्करो धृतो भवेदिति विरोषणोपादानादध्रतानां वि- 

भाज्यत्वं गम्यते । ** कृतान्नं तण्डुलमोदकादि तदप्यवि मास्यं, यथासंभवं भाक्तव्यम् | 

#*उदकमुदकाधारः कूपादिः, तच विषमं मूल्यद्वारेण न विभाभ्यं, पयायेणोपभोक्त- 
व्यम् | न्य्व दास्यो विपर्म = मूल्यद्वारेण विभाज्याः, पयोयेण कमे काराधेत- 
ग्या; | अवरुद्रास्तु पित्रा सैरिण्यादयाः समा अपि पुत्रेन तिभाज्याः--“ स्रीषु च 
“संयुक्तास्वषिभागः?१ईति गोतमस्मरणात्। शध्योगश्च क्षेमश्च योगक्षेमम् । योगराब्देना- 

सुबोधेनि 

छरीषु च संयुक्तास्विति,-संयुक्तासु उपशुक्तासु-- पित्रवरुद्धास्विति यावत् । “पितृद्रभ्या- 

बार्भद्री 

स्थापितो विभागका पु्रादिविभागमध्ये न देयः, किन्तु पतिभागस्वेन सेव परिदध्यात् । 
नतु पत्यौ जीवति यो धृतः स शतेऽप्यविभाजञ्य इति अदृष्टाथौपत्तरेतेन स्ैथा विभीज्यत्वमपि 
निरस्तम् । तत्सोन्दथेरोभेन भजते तु पात्यं भावतीस्युक्त्या सूतेऽन्य पि हणे न दोष 
दति मन्दोक्तमपास्तम् । कृतानमिस्यत्र न कमधारर्यः कृतशब्दवेय््यापत्तेः; किन्त॒ अन्नेन 

कृतमिति राजदन्तादिः। अक्नश्ब्दो योगिक स्तचोग्यप रदत्याह--- इव्याह-- तण्डुलं मोदकेति 

तस्सबन्धिमोदकतव्यथेः । आदिना अपूषादे । ययेति किन्त्विन्यादिः । एवममरेष्पे । 

धिषमामिति--*[अनेन समत्वे विभागः सूचितः । एवमग्रेऽपि । ]* उक्तहेतोः भ्राप्ि- 

माह-मू्येति । संमापेति-- किन्त्विति शेषः । एवमग्रेऽपि । योग्यतया दास्य इत्युक्ते 

फं सूचयन् विरेषमाह--अवेति,-- पित्रविरुदवास्तास्त्विव्यथैः । तस्सरूपमाह-- स्वैरी- 
ति ] अपिनाविषमानां समुच्चयः । समानामपि तासां तत्वे मानमाह-- स्ीषुं च सेयुक्ता- 
खिति । संयुक्तासु---उपञक्तासु, अवरुद्धास्विति यावत् । क्षेमश्चोति-“ क्षममन्नियाम् "` 

पे मता कि ममे त काननम 1 
1 1 ए त 

१ ख. ग. छ. ज. षेणो० । २. ख. कन्तुद०। २.क.ख.ग घ.च.दिः।४.क. 

ग छ.ज. मा मूल्यद्वारेण न वि० । ५.क. सरुद्रा० । ६.--२८ ४७.।७.थ. द् पु अव०। 

८ भ. "रयः, तयैव पाठान्तरं वा किन्तु मातुबत्पयंथैन पत्पाल्या इति भावः । संयुक्तानां 
विभागनिषधेवद्विवाहितानामथैपिद्रएवासो । एतेन दासीतुल्यतया तासां व्याख्यानं मन्दादिकृतमन्य- 
तरपरतया तदन्यतरकरृततमपास्तम् विनिगमनाविरदेणोभयोरपि श्रहणात् अत एव समान्योक्तिः । 
कृत ० इत्यधिकम् । ९. भ. मात्रम।० । १०. भ. एनदारभ्य .“ शेषः* इत्यन्तं नासि । 

0०५०५ 

(016. (1, 1, 5८९, 1९, §6119- 23. 



दायविभागप्रकरणम्] ससव्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्या्य। च ६४१ 

छन्घलाभकारणं श्रौतस्म तग्निसाष्यमिष्ट कर्म लक्ष्यते । क्षेमशब्देन छन्धपरिक्षण- 
हेतुभूतं बहि्वीदिदानतंडागारामनिमांणादि र्तं कम॑ कक्ष्यते । तदुमयं पैतृकमपि 
पितृद्रन्याविरोधांजिततमप्याविभाञ्यम् ; यथाऽऽह लोगाक्षिः--“* क्षेमं परत योगमिष्टमि- 

त्याहुस्तत्वदरिनः। अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥'' इति। भ्योगक्षेम- 24 

राब्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्तिपुरोहितादय उच्यन्ते इति कोचेत् | दास्रचामरच्छ- 
त्रोपानत्प् भतय इलयन्ये ।* प्रचारो गृहारामादेषु प्रवेरानिगममा्मः सोऽप्याधिभाज्यः } 25 

* यत्तूरानसा कषत्रस्याविभाव्यत्वमुक्तम्--““अविभाञ्यं सगोत्राणामासहस्रकुखादपि । 96 

याज्यं क्षेत्रे च पत्रं च कृतान्नमुदकं छियः।| "इति, तद्राह्मणोत्पनक्षत्रियादिपुत्र विषयम् - 
“न प्रतिग्रहभूर्देया क्षत्रियादिसुताय वै | ययप्येषां पिता दयान्धृते विप्रासुतो हरेत् ॥" 
दाते स्मरणात् । 

पितृधनाुपधातेन यद्यन्यदार्जितं तथा मेवमोद्राहिकं तदार्जयितुरेव न दायादा- 

न्तराणामपि स्यात् । मित्रादवाप्तं में, विवाहे रुन्धमोद्धाहिकम् । पिवृद्रव्योपघातेनापि 

मेञयाद्यपि विभाञ्यमेव--आरम्भसामस्यात् । अन्ये तु मेत्रादिकमेव पितृधनानुपघाता- 

जिंतमविभाज्यमिच्छति--सामान्याविषोपसहतिन्यायात् ॥११८ ॥ 

बाटमदट्री 

0 

इस्यमरंः।समाहारदन्द्रः। इष्टं तदास्य, प्रतं तदाख्यम्। जस्य साधारणस्वादाह-- पेतकभिति। 

अपिना वपैतामहसमुच्चयः । तस्य तच्छेषत्वादेवाऽऽह-पितृद्रव्योात । अपिना अविरोधे- 

नार्जितसङ्रहः। साधारण्ये मानमाह-- यथाऽऽहेति । एतेन पेश्राद्न्यवदस्यापि तद्विशेषणं 

स्यात्तल्ययुक्स्या वा रुभ्येतेत्यपास्तम्-- सामान्येन वा तस्य बाधात्।*[मेधातिथिकट्पतहमत- 24 
माह- योगेति []*तदन्यमतमाह-- रास्त्रोति । सवेपक्च तदुत्यन्नो रभो विषमश्चद्धिभाज्य 

एव-- ̂  योगक्चेमवतो लाभस्समत्वेन विभज्यते ।' इति बाहंस्पत्यात् -योगक्षेमव- 

तस्तद्धेतेः । प्रचारशब्दे करणे ^ हरश्च ` इति घनिवयाह--गृहेति | कषेच्रस्या- 

विभाञ्यस्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्तद्विरोध परिहदरति-- यत्ति ति। बहस्पतिमाह - न् .परतीति। 

१. क. तटाका०। २. क सेधेना्मि० । २. प्र° का० १३४. ४ भ. षठेभ्प्येतच्छेषतेन 

साधारण्यादेवा ० ५. अ० ३.३. १२१६. भ. गृहेति अ्यमस्तीति च दयन्नाह-- नेति अङत्त ०८?) 

(016. : (11. 1, 5९6. 1४, § § 25-26. 
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६२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्याये 

** याज्यं याजनटब्धम् । +* पितुप्रसादरग्धस्याविभाञ्यत्व 

वक्ष्यते ] नियमातिक्रमानितस्याविभाज्यत्वमनन्तरमेव न्यरासि । **पितृद्रव्यविरोधेन 

यदितं तद्विभजनीयमिति शितं; तत्राजकस्य मागद्वयम्, वाधीष्ठवचनात्-“'येन चै - 

घां खयमुपा्जित स्यात्स द्वधंशमेव रमेत ” इति ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 

सुबोधिनी 

विरोधेन यदन्यत्स्वयमार्जतम्।*` इत्यादिना अविभाञ्यस्वं वक्तुमारन्धं योगीश्वरेण । तंद्वि- 

धिभ्रतिषेधसुखेनेकनत्रमिहितं सुबोधमिलयविभाञ्यप्रकरण एव वक्ष्यमाणं निर्दिंदाञ्ुक्तं॑च 

स्मारयति--पितुप्रस।दकन्धस्याविभाञ्यत्वं वक्ष्यत इ्यादिना 1 अविभाज्यस्वरूपकथनं 
विधिः;अविभाञ्यस्वनिरासो निषेधः येन चेषामिति- > [एषां श्रातृणामिलयथः]* ॥११८॥ 

१९९॥ 

बार्भद्री 

चेन्न वास्तु क्षेत्रमिति कल्पतरुः । अनुक्तत्वाद्याज्यश्ञब्दस्योपयुक्तटक्ष्याथैमाह -- 
क (० , 

याजनेति। पिवद्ग्यत्यादैना विभाञ्यं वक्तुम् आरज्धं मूलङृताःन तु सवेमुक्तमिति। न्यूनताप- 

रिहराय विभाज्यम्रकरणे एव वक्ष्यमाणमपि स्मरति--पितृप्रसादेति,-वस्थापीत्यंथैः पूर्व 

मविभाज्यस्वं व्याख्यात्रा विधिनिषेधसुखाभ्यायुक्तम्। तत्राविभाञ्यस्वरूपकथने विधिः, अवि 
भाञ्यस्वनिरासो निषेधः तथा स््युंत्तरसङ्गत्य्थं विशेषं वक्तुमाह-नियमेति] पित्॒दब्याविरो- 

= 
धेनेवेतीयथै, अनन्तरमेवेति--कस्य विभाग इस्येनद्विचारावसरे शङ्कातः प्राप्तं सिद्धान्ति- 

नेति भावः। न्यराक्षि स्यषेधि । तथा चेति शेषः अत एवं महाप्रकरणसङ्गतिः । तत्र 
ज क, (५ 

तथार्जिते मेत्रादौ । तमेवाऽऽह--येनेति | एषा--ातृणां मध्ये ॥ ११८ ॥ ११९॥ 
५ ~ ̀ ---- ` सात ताता म ० 

9. ख. नकमैट ° । २.-- १७. ५१. । ° येन चेषां स्वयपुत्यादितं स्याद् दरवंशमेव हरेत् 
इति क्वचित् सूत्रपाठः । ३, थ. द. तच्च वि०।४. त. चेन कर्त्रापि (?) । ५. भ. भ; 

पितृभ्यामित्यादिना मूट्करत् पूरवे तु नारदीयं स्वेकम् इदं च पुत्रकतैकविभागविषयकमेवेति बोध्यम् । 
अच्राविभा्यव्वं ग्यास्यात्रा । &. म. सल्यत्रवोक्तमपिवक्ष्यमाणोपयोगि स्मरति-नियमेति | ब्राह्मणः 

प्रताल्यदिील्य्थैः । अन ०। ७. भ. तथासल्युत्तर सङ्गत्यथमन्यवहितकाधेतप्रायुक्तयुपसंहरति-पितृद्र 
व्येति तथा० । ८.ब.वहिम० ।९.भ. दिविषये। १०.अ. षां पितु पुत्रादीनां मध्ये । 

(.016.; , †, 566. 1४, § € 2† --29. 
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»* अस्यापवादमाह -- 30 

सामान्याथेसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मरतः । 
*+अविभृक्तानां भ्रातृणां साधारणस्याथसय कृषिवाणिज्यादिना संभूयससुत्थाने- 31 

सम्यग्वधने केनचिक्छते सम एव विभागो नाजेयितुरंरादयम् ॥ ११९८ ॥ 
कनपिव्ये द्रव्ये पुत्राणां विभगो दशितः; इदानीं पैतामहे पौत्राणां विमागे विशेषमाह-- 1 

अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकस्पना ॥ १२० ॥ 
«+ यद्यपि पैतामहे न्ये पौत्राणां जन्मना स्वत्व पुत्रैरवििष्ठ, तथाऽपि तेषां 2 

पितृद्ररेणैव पिवामरव्ये विभागकल्पना, न स्वरूपापेक्षया | 

तत्त सामन्यद्रग्यसाभ्यत्वाद्विभागस्यायुक्तमेव ; मेत्रादिव्यतिरेकेण ठ सामान्या- 

थेसमुत्थाने इत्यदि ॥ १२० ॥ 
1 

सुबोधिनी 

भअनेकपित्काणािति--अनेकपिवृकाणां भिन्नपितृकाणां आतृधुत्राणामिति 
€ 

यावत् । ““ प्रमीरपिवृकाणाम् इलयपि पाठोऽस्ति । न स्वखूपापक्षयाति- न पाच्रख्रूपा- 

बारंभद्री 

अस्य वसिष्टोक्तभागद्वयस्य । सामान्यार्थेयस्य व्याख्या--अवीति । समुत्थान 
हृदयस्य व्याव्या-- सम्यगिति । तत्र हेतरू्तः- कृषीति । सओेषमाह-- केनचिदिति । 

भ्रातृणां मध्ये इल्यादिः। व्वथमाह--एवेति | तद्वधवच्छे्यमाह-- नेति ॥ ११९ ॥ 

उत्तरसङ्गतिमाह-- पिच्ये द्रव्ये इति,--यथाकथच्ित्तदीयमात्रद्रव्य इत्यथः । पुत्रा- 

णां तेषामेव। एवमभेऽपि । विभाग इति- जन्मनैव स्वत्वेन तस्य ॒प्रा्त्वादिति भावः । 

अनेकपितृकाणाभित्ति--अनेके पितरो येषामिल्यथः- -भिन्नपितुकाणामिति यावत् एक- 

पितामहानेकपुत्ररूपश्नात्रनेकपुत्राणाभेति परमाथः। प्रमीतपितुकाणाभिति पारन्तरम् । अने- 
® ~ 

कपिञ्यकाणामिति स्वपपाट एव । शङ्कापूर् व्याच््े-यदयपीति। वृतीयान्तात्सा वेविभक्तिकस्त- 

सिरि्याह-- पितद्रारेणेवेति,-नियामकोमिति भावः। स्वेति- स्वस्वरूपेवयथः। फरितिमाह 
€ 

१. ख. ङ छ. समान्य०। २. ख. क्ष. पैता०। ३. ग. महे द्र ०। ४. थ. एतदादि नन पौतः 

इत्यन्तं यास्ति । ५. द्, त, (पुता?) पि०।&. त. नरूपा (2) ७. भ. एतदथेमेव नियमाना- 

एक्तम् मध्ये०(?) । ८. भ. महे तन्मात्रविभागे इति जन्म ० । ९ ब. मिदवचनमि° । 

(016.: @. [, 56५, 1४, इ§ 80--81 ; 56५. ४, &इ 1--2. 
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एतदुक्त भवति 

--यदाऽषेभक्ता भातरः पुत्रानुत्पाद्य दिवं गताः तदा एकस्य द पुत्रावन्यस्य ्योऽ- 

परस्य चत्वार इति पुत्राणां वेर्षम्ये तत्र द्वावेकं खपिच्यमंडो कमेते, अन्ये त्रयोऽप्ये- 
कमंदां पिच्य, चत्वारोऽप्ये्व॑मेवांशे पिच्य रमन्त इति । तथा केषुचवितपतरषु ध्रियमाणेषु 

केषुचिप्पुत्रायुत्पाद्य विनष्टेष्वप्ययमेव न्यायः । प्रियमाणाः स्वांद्ानेव रभन्ते, नष्टाना- 

मपि पुत्राः पिञ्यनेवांशान्टभन्त इति वाचनिकी व्यवस्था ॥ १२० ॥ 

सामान्येनार्थैन समुस्थान मार्जनं प्राप्तिर्यस्य समुत्थानद्रभ्ये विगगेस्स्विति अवधारः 
णाः तु श्ब्द.। अस्यैव विभाग इत्यथः । स चैकस्य शारीरादिक्रेदे सति दव्यसाधारणात् 

स्वत्यागासभवष्िरूभ्यते । इयं वा विभागस्दतिने स्यात् ॥ १२० । 

सुबोधिनी 

पेक्षयेस्यथः | | *केषुचित् पुत्रेषु प्रियमाणेष्विति --धियमाणेषु अवस्थितेषु जीवस्स्विति 

यावत् | धृङ् अवस्थाने ।। १२० ॥ 

बारभद्री 

-एतदिति। अवीति छेदः! तत्र भावृणां मध्ये । न्यूनतानिरासाय उक्तन्यायमन्यत्रापदिशति 

-तथेति। भ्रियमाणेष्ु-अवस्थितेषु-जीवस्स्विति यावत्। धृङ् जवस्थाने। वाचेति अन्यथेत- 
क, @ क 

दानथक्यापत्तिरिति नियामकामात भावः | एकस्या याषात बहा भःसङ्ताना तभ्या जाताः 

नामिलय्थः इति कल्पतरः 1 ^ अनेकपितृकाणां त॒ पितुर्तोऽशविकल्पना। यस्य यद्पेतुकं रिक्थं 

तव् स गृह्खीत नेतरः ॥: इति विष्णुभ्याख्यावसरे । भिन्नमावृकाणां समसंख्यानां विभाग 
+~ 

८.५००५५१ 

५१. ख. ग. ङ. च. दिष्टं २.क ज. वैषम्यं । ३. ख. काश) ४. ख. ष्वयमे०। 

५. भ अन्य्ैत अवाचेति । (¢) तदुक्त कलयायनेन--““आवभक्तै एुते प्रते तदत रिक्थभागिनम् । 

कुर्वीते जीवनं येन कन्ध नैव पितामहात् ॥ ठभेतांश स्वपिग्यन्तु पितृव्यात्तस्य वा एुतात् । स 

एवशिस्तु सर्वेषां आत्ृणां न्यायतो भवेत् । ठ्भेत तस्छुताद्याऽपि निवृत्तिः परतो भक्त् । ” इति । 

तदा ह-आनभक्यापत्तिरिति । ६. भ रे । अत एव वृहस्पतिः--थयद्यकरिक्थिन स्यातमा- 

रसक्षेत्रजौ पतौ । तस्य यद्पतृकं रिक्थ स तद्ह्येत नेतरः ॥ ति । नायं पारिभाषिक 

्षत्रजस्यान्यविभागस्य वक्ष्यमाणत्वात् किन्तु क्षेत्रमात्रोन्ः । धातु यां विवदेयातां दाभ्या 

नातो ज्ञियां धने । तयोर्मभ्यस्थपिव्यं स्थात्तस्य युहीत नतरः ॥*'इति मदुरपि । नन्व° । 

(016. 1. 1, 56८, $, &§ 2. 
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++अघुना विभक्ते पितयवि्यमानातृके वा पेत्रस्य पैतामहे द्रव्ये विभागो नास्ि-- 

सुबोधोनि 

ननु"अनेकपितृकाणां तु पिवृतो भागकस्पना।' 'इलनेन एतावानथैः सम्पन्नः- पत्रस्य 

पेतामहधनप्राप्तिः पितृद्धारा । तत्रापि पितरि अविभक्त दिष्टगत एवेति । भृतथा च सति 
यदा पिता जीवति, विभक्तं, अथ वेकयपुत्रस्वेन आत्रन्तराभावात् स्वपितुः सकाशादवि- 
भक्त एव जीवन्नास्ते, तदा प्रथमपक्षे विभक्तत्वादेव पेतामहदन्यभ्राप्यभावः स्वपितुः । 

तस्मादधियमाणव्वाच्च पौत्रस्य पैतामहदव्यप्राप्यभावे द्वारस्य निरुद्त्वात् । द्वितीयपक्ष 

यद्यपि खपितुधनप्राप्तिरस्ि-- अविभक्तत्वान् , तथाऽपि पितुर्वि्यमानत्वादेव पौत्रस्य पेतास- 

हधनप्राप्व्यभावः । अत एव पैतामहे धने पौत्रस्य जीवतितृकस्य विभाग एव नास्ति । 
भवतु वा विभागो जन्मनैव स्वत्वात् । तथाऽपे पितरि दिष्टं गते पितद्भारेवांशविधानात् 
जीवति तस्मिन् सुतरामिति पितुः प्राधान्यप्र्तीतिः पितुरिच्छयेव विभागः । तवापि्ावंडो 

प्रतिपयेत विमजन्नास्मनः पिता! ]*इस्येशद्रयं पितुः। स्यादि्यभिम्रायेणाऽऽशङ्कते उत्तरवचन- 

बाटभट्री 

प्रकारमाह ब्रहस्पतिः-- ^“ यदयकजाता बहवः समाना जातिसङ्कयया । सापस्नातर्विभक्तभ्यं 
मातृभागे न धर्मतः ॥*› व्यासोऽपि--“ समानजातास्स्वेकेन सूनवो भिन्नमातृकाः । तेषां 
,, ,. . .मावृभागः प्रज्स्यते॥" "इति भिन्नसंख्यानां सवणानां तमाह बृहस्पतिरेव--““ सवणो- 

भिन्नसख्या ये पुंमागः तेषु शस्यते ॥*‡ इति ॥ १२० ॥ 

नन्वनेकपितुकाणामित्यनेनान्यथाजुपपन्ननैतायत् संपन्नं पौत्रस्य पेतामहदभ्यप्राधिः 

पितृद्भारा न स्वतः । तत्रापि पितरि अविभक्ते दिष्टं गते चै विभागस्य स्वतो जनकस्वेऽपि 

तन्नारकत्वात् तस्सस्वस्य प्रतिबन्धकस्वाच्च । एवञ्च । पोत्रस्यापि आलादिवत् सम्रति- 

बन्ध एव दाय इति तथा प्रागुक्तमयुक्तम् । एकै चेति ! तथा सति यदा पिता जीवति 

विभक्तश्च स्वपितुः यद्वा ई्कपुत्रस्वेन तस्य॒ भात्रन्तराभावात् स॒ पितुः सकाशादविभक्त 

एव जीवन्नास्ते तदाऽऽचयपक्षे विभक्तत्वादेव पेतामहद्रग्यप्राप्लयभावः -- स्वपितुर्विभक्तव्वात् | 

तस्य साच्च द्वारनिरोधन पौत्रस्य पैतामहद्रन्यभ्राष्टयभावः । द्वितीयपश्चेऽपि यद्यपि स्वपि- 

तुनग्राधिरस्ति--भविभक्तत्वात् । तथाऽपि सचवादेव तस्य तदभाव इति सवथा पैतामहे 

धने पौच्रस जीवििवृकस्य विमागाभाव एव स्यादि्युत्तरवाक्यमवतारयन्नाह-अघुनेति | 

इत्याशाकफेत इलत्रान्वयः।विभक्ते इति छेदः पौत्रस्य इत्युपलक्षणं प
ौत्रयोः पौत्राणामीप।अन्रहे- 

[वि 
तानन 

१,.अ. द्. द्रवयप्रा०।२. थ.द्. श्वः नास्ि। ३. थ. दु. श्चस्वपितुः। अ०। 9. 

थ.श॒ङ्यति।५. प. फ. ब. एतदारभ्य "किं लयन्पं नासिति। £. तस्य एक०। ७ म, उभयत्र । 

(016, 1. 1, 566, ४, § $, 
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अध्चियमणिपितरि पितृतो भागकल्पने्युक्तखात् । मवतु वा 
स्वाजितवत् पितुरिच्च्येवेद्याकित आह-- 

५ 

भूयो पितामहापात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वां । 
` * । र 

तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चेवं हि ॥ १२१ ॥ 
** भूः शािशक्षेत्रादिका । निबन्ध एकस्य पर्णर्भरकस्येयन्ति पणौनि । तथा 

एकस्य क्रमुकफरुमरंकस्येयन्ति क्रमुकफलानीव्यादुक्तखक्षणः । दन्यं सुवणै- 

न च तदनुक्तानादचुष्टानमिति युक्तम् । जातमावस्यानुन्तानाशक्तेः इत्याद्याशङ्कामपा- 

कवैमह-- भूयो पितामहोपत्तेत्यादि ॥ १२१ ॥ 
सुबोधिनी 

मवतारीयतुम्-अधुना विभक्ते पितरीत्याष्िना । अव पो्नस्येद्युपलक्षणं पौत्रयौः पौ्राणा. 
मपि । निबन्ध एकस्य पर्णभारकस्येति एकस्याः परणैवाटिकाया इयन्ति पर्णानि त- 
था क्मुकवारिकाया इयन्ति कमुकाणीति तद्भयापारकोविदा विदन्ति । तथा च निबभ्यते 

वाङंभद्री 

तमाह-अधरेयमाणे इति ,- दिष्टं गते इत्यथेः।धियमाण इति पाठे तस्य पूर्वान्वयः,आपिताशेति छे- 
द्ःतद्भावे इति तदथः।अच्र तूभयत्रापि पितुःखच्वमिति मावः।ननु नेतयक्तम् जन्मनैव स्वस्वस्य 
भागुक्तव्वेन द्वारानपक्षत्वेन तत्रापि विभागस्य युक्तस्वादिति चेत्तथाऽपि पितरि दि्टगते पिवृद्ररि 
वांऽरशविधानाञ्जी वति त॑स्मिंस्तद ्रारकत्वं सुतराभिति अच्र पितुः प्राधान्यप्रतील्या पितुर्च्च्यिव 
विभागः स्यात्तत्रापि स्वार्जितवत् “द्वावंशौ "इति नारदवाक्येन पितुरंशद्वयं स्यात्तदाह-- 
भवतु वेति । विभागस्तत्र तस्येव्यस्यानुषङ्गः। परं त इति शेषः। ईच्छ्येव च स्यादिति शेषः । 
कवाक्यतयेव शब्दशक्तिमाहार्म्येन र््धमथमाह-राटीति। कषेत्राद्यादिना यवक्चतरादि । 
तेन वास्त्वादिनिरासः । इदं वास्स्वादिविषयतच्वं चाजुपदमेव विशदीकृतम् । निबध्यते 
यः प्णादिगणनया स निबन्धो बृत्ति; । तत्स्व रूपमाह- एकस्येदयादि। पणीनां भरो बाह्यं 
यस्मिन्निति विह समासान्तः कः एवमग्रेऽपि । तथा चैकस्य; पर्णवािकायाः मुकवाटि- 

१. छ भ्रियमाणेऽपितरि । २. ख. छ. च । ३. विश्च चोभयोः । ४. ख भारक० । 
५. त. वदन्ति । वु. विन्दन्ति । ६. ब. यथेव च स्यादिति शेषः टषटान्तः तत्रापीस्यादिना य० । 
भ. तनापीयादिनोक्तं भवन्नेति पठे तु एक० । ७, प. फ. ब. एतदारभ्थ ! क्षेत्र इत्यन्तं न्ति। 

016. (1. }, 5०6. ४, § 8-4. 
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रजतादि | ** यप्पितामहेन प्रतिग्रहविजयादिना ग्धं तत्र पितुः पुत्रस्य च स्वाम्यं 
लेकप्रीसद्धमिति कत्वा विभागोऽस्ति । हि यस्मास्द्दां समानम् , तस्मान पितु- 
रिच्छयेव विभागो नापि पितुभीगद्वयम्। ** अतश्च पितृतो मागकल्पनेयेतत्छाम्ये समे 
ऽपि वाचनिकम् ]** “धविभागं चधिता कयत्" इ्येतव्छाजितविषयम् । 

सुबोधिनी 
पणांदिगणनयेति निबन्धः, --पणेभरकादिरिवयथैः । मज् भ्ररण--वुन् प्रस्ययान्तः । प्रति- 

म्ररविजयादिरग्धमिति--भादिशब्देन वाणिज्यद्विज्श्रुषापदिकं गद्यते । यत एवं स्वाम्यं 
पितापुत्रयोः पितामहधने समानं रोके अतः ““ अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना।> 
इत्ययमथेः पितरि प्रेते वचनानियम्मते न तु जीवतीत्यनेनाभिप्रायोणऽऽह--अतश्च पितृतो 

भागकस्पनेति । वचनान्तरविरोध परिहरति-- विभाग चदिलयादिना । पितामदधने 

बारुभद्री 

कायश्चेयन्ति पणानि ऋमुक फलानि चेति तद्रथापारकोविदा एव जानन्ति नान्ये इति तदी - 
यपणभरकादिः प्णगणनया निबध्यमान इत्यर्थः| यव्पितामहे तस्याऽपि संबन्धसुचनायाऽऽ 

ह--यप्पितेति | नियमानतिक्रममाह--प्रतीति। आदेना बाणिञ्यद्विजछ्ुशरूषादिपरिमरहः 

रजतादि जाकरादौ नियतङभ्यम् । एव पूवा्धे वाक्याथच्रयं प्रतिपादितम्। उत्तरादधै वाक्य- 

भेदेन शेषप्रणेन व्याच तत्रेति, च्रिष्विल्यथेः । प्रा्वदस्याथमाह--अस्तीति,- 

पवैवान्वयादस्लयवेलयथेः।““चो भयोः "इति कर्पतवीदधृतपाटसाङ्गत्यं ध्वनयन्नाह-हि यस्मादि 

ति।सददां सदशमेव अग्रिमेवान्वयात् । शेषं प्रारवदाह-तस्मादिति । इच्छया न विभाग इति 

पाटो युक्ततरः एतन समांशस्वं सुचितम्।जृहस्पतिरपि--“्रभ्ये पितामहोपात्ते जङ्गमे स्थावरेऽ- 
पि वा। सममंशिघ्वमास्यातं पितुः पुत्रस्य चेव हि ॥ ”” इति । एवं सति पूवैवचनानथक्यं 
मथमांशेन प्राप्तं तद्विरोध च परिहरन् वाचनिक्ससुक्छं दयति--अतश्चेति यत एवं 
स्वास्य पितापुत्रयोस्तल समानमेव रोकप्रसिदधमत इयथः वाचनिकमिति-पितरि प्रेते वच- 

नात्तथा नियम्यते न तु जीवति। अत एव भ्रमीतपितृकाणामिति पाठे युक्ततर इति भावः । इदं 
प्रागपि उक्तम्] द्वितीयांशेन प्राक्च वचनान्तर विरोधं परिहरति-विभूगं चेदिति। भागपीदसुक्त - 

4. ख. त्सर ० २। क. च. छ. तस्मापितुरनिच््येव। ३. ख. अतः पि० ¦! ४. ब्यव 
९१४. । ५. त. यरु० । मिता० । विजयादिना छब्युम् । &. त. इदं पदं नास्ति! ७. त. 
समतवं (2) । <. प. फ. ब रएतदारभ्य ‹ आदीनाः इत्यन्तं नास्ति । ९, भ. इच्छया न° । 

016. ; ~. 1, 566. ४, €§ 4 - %‰, 
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तथा “रावं 

रौ प्रतिपद्येत ्वभजनात्मनः पिता।'› इत्येतदपि स्वार्जतविषयम् | ““जीवतोरस्वन्त्रः 

स्याजरयाऽपि समन्वितः! इयेतदपि पारतन्न्यं मातापितजितद्रव्यविषयम् । तथा 

८“अनीरासते हि जीवतोः" इवयेतदपि । ** तथा च सरजस्कायां मातरि ससहे च 

पितरि बिभागर्मनिच्छत्यपि पुत्रेच्छया पैतामहद्रन्यविभागो भवति | »* तथाऽविभक्तेन 

पित्रा पैदामहे द्रव्ये दीयमाने विक्रीयमाणे वा पैत्रस्य निषेषेऽप्यधिकारः । पित्राञं 

ते तु न निषेधाधिकारः-तत्परतन्त्रवात्।अनुमतिस्ु कतव्य । 

भूयौ पितामहोपात्तानिप (?) क्तो वाऽक्नयं निधिः अन्यदेव वा द्रव्यं, तत्र पि- 

तापुत्रयोस्तुख्यं प्रभुत्वं स्यात् । प्रलेतव्यं निर्विचेकिष्समेचध्यर्थः । उभयोरित्यविभक्तस्येव 

सुबाधाने 
पिच्नाज्ञतघनादाविशोषान्तरमाह--तथा च सरजस्कायामियासना। पैताम॑हधते पि्ादी- 

यमाने पौडास्य निषेधाधिकारः,पिञरे तु नेयभिहितम्। तदेव हेतूपन्यासपुरस्सरं विषणोति- 

बारबद्री 
म्। तृतीयांशेन प्रार्भरागनुक्तान्यवचनविरोधं परिहरति--तथाति । नारदमाह-द्रावडाषेति। 

प्रतिपत्तिः नियमेन प्रहणम्।आत्मन इति--षष्ठयन्तं पञ्चम्यन्तं वां । अत्र विषमविभागे 

रोकविद्रेषा्यभावादयं भवतीति भावः| एवं प्रागुक्तवसिष्ठोक्ते विभागेऽपि वेध्यम् । एवं च 

स्वार्जिते स्वैविभागेषु अजैकस्यांराद्ययमिति सिद्धम् । सदशमिलयनेन प्राक्षान्यविरोधमेवंसीत्यैव 
परिहरन् मतद्रयर्माह -जीवतोरै्यादि। इत्येतदपीति,-मैतेवया्यचुषङ्गः । पैतामहे धने 

पित्राजते धनान्मूखानुक्तं तत्फछ्ितं तदभिमतं वविशेषान्तरमाह--तथा चति,- तयोः 

स्वस्वस्य ॒तुख्यष्वे चेलयथः । जीवद्विभागे उक्तकारुत्रयाभावकृतविकेषमह-सरेति । 

आपिना कीन्नमत्तत्रयसमुञ्चयः। इच्छया तथेव । एवं चेतदिच्छाया मुख्यत्वम् । अत एव 
@ + पवरेषान्तरमाह--तथेति,--तद्दिष्यथेः। अवीति च्दः।विभरागे स्स्वनाशेन तद्नाधेकारा- 

दिति भावः! अपिना विभारगक्ररणससुश्वयः। क तव्येति-पुत्रेणेति भावः। .अव्यवाहतिक्तमवे 

१. ना० १२. १२. । २. क. भागं दातुम । ज. विभागे दा० । ३. त. रहेध० । 

४. ब. गुक्ता० । ५. ब. विशेषायया० । ६. भ. मवुद्र° ७. ब. सद्ूयादयतु° । भ. दिवपिः 

मेतत्या० । ८.प फ. ब. गगप्रकर० । 

(.016.; (1. 7, 566. ४, ¶--9, 
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न= तेथा दि पैतृके 
(न ए * [अद् [ क भ्व क (9 पैतामहे च सखाम्यं यद्यपि जन्मनैव, तथाऽपि पैतुके पितुपरतन्त्रतवात् › पिदश्वाजंक- 
चेन प्राधान्यात् पित्रा विनियुच्यमाने स्वाजितेगश्रव्ये पुत्रेणायुमतिः कर्तव्या । पेता- 

महे त॒ द्याः स्वाम्यमविरिष्टाभिति निषेधाधिकारोऽप्यस्तीति विक्ेषः ।** मनुरपि-- 
„ न्द ७ (५ = ५ [४ 

‹: परेतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात् । न तप्पत्रेभेजेत्साधमकामः स्वयमन- 

तम्॥* ईति । ययितामहाजितं केनप्यपहतं पितामहेनानुदतं यदि पितो- 

द्रति तत्छार्जितमिव पुत्रैः साधमकामः स्यं न विभजेदिति वदन् 

स्वव्वक्त.पनाथे भूम्यादेः मरथगुपादानम्--भाज्यत्वात् स्थापित्वाद्रा दरष्टभ्यम् । यत्छनुष्ठान- 

विरोधादिचोद्यम् तत्स्वयमाजितनापि तस्विद्धेः न किञ्चित्तद्ानीमेव वा विभञ्यानुष्टानमस्तु। 
याष्विच्छया विभागस्थित्तिः;, सा स्वयमुपात्तद्रव्यवते दषश्व्या । उत्तः स्तवे सति विभाग 

इति सिद्धम् ॥ ५२१ ॥ 

सुबोधिनी 

तथा हीत्यादिना । पितामहार्ञतमकामो ऽपीति+--पूबोक्तव्यतिरिक्तं पितामदहार्जिन- 
मिल्यथेः ॥ १२ ॥ 

बारुभदट्री 

देतूष्तिपूथकं विशदयति-तथा हीत्यारेना। नैव समानमिति शेषः; पितरिति त्रस्येत्यादिः 

तच्नान्यतरस्याजेकत्वादाद- द्रूयोरिति] अत एव पैतामहे न मतुरंशः--स्वत्वाभावात् वच- 

नाभावाच्चःएवं च॑ पौच्राणामप्राक्तबन्धो दाय इति प्रागुक्तं युक्छामिति बोध्यस्।अत्रान्यस्वादमा- 

द-मनुरपीति । वदन् दश्चंयतीलन्वयः । वपैतृकमित्यस्य॒पितेद्युक्तिबखात्. व्या- 

व्य--पितामहेति । अनवाकप्ताभेस्य ब्याख्या-- पितेति । यदेयस्य यदीति । 

आप्नुयादिल्यस्य प्राग्वदुदधरीति । स्वयम.जतमिव्यस्यान्वयासंमवात् यथाश्चते च वाक्यमे- 

दासं्भवेन दष्टान्ततेलयाह- स्वाओौति । अकामो विभागानिच्छुः । एतेन च स्वयं 

वि्याद्योयादिना स्वयमार्जतमिति व्याख्यानं मेधातिथ्यादेरपास्तम् । चहस्पतिर- 

पि--“‹ पैतामहं हतं पित्रा स्वश्क्ट्या यदुपार्जितम् । विद्याशोयादिना प्राप्तं तत्र 
न 

भमान 
मा म त म 

8 [य 

-9. क. (तथाहिः नास्ति । २.ख. छ. पितुः स्वार ३. क. तदर० | ४. ९. --२०९। 

५. प. फ. ब. चापुत्रा० 1 ३. ब. मवादं° । 
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जेदिति [क ¢ (५ पितामहार्जतमकामोऽपि पुत्रच्छया पुत्रैः सह विभ दरयति ॥ १२१॥ 
[ कअप ** विभागोत्तरकारमुस्पन्नस्य पुत्रस्य कथं विमागकस्पनव्यत भाह-- 

विभक्तेषु सुतो जातः सवणौयां विभागमाक् | 
क 

विभक्तेषु पुत्रेषु पश्वात्सवाणायां माययासुत्पन्नो विभागभाक् । विभज्यते 

इति विभागः पित्रः भागस्तं भजतीति विभागभाक् ; पित्रोरूर्ध्वं तयोर रुभत 

यस्माच स्वस्व सति विभागस्तस्मात् विभाक्तषु सुतो जत इत्या- 

दि ॥ १२२॥ 

बारुभद्ी 

स्वाम्य पितुः स्यतम् ॥` इति । कालयथिनोऽपि- “स्वशक्त्या यद्वुत्तं न्ट स्वयमाप्तं च 
यद्धवेत्। एतत्सर्व पितापुत्ेर्विभागे नेव कथ्यते॥*इति। इदं मूभिन्नाधेषयमिति प्रागुक्तमेवेति 
बोध्यम् । महामितमिति--उक्तमिन्नमिदयर्थः अचर भूपितामहेष्युभयञ्ुपलक्षणम्। अत एव 

व्यासः-- “क्रमागते गृहे क्त्र पितृपोत्राः समांशिनः । पेतृकेन विभागाः सुताः पितुरनि- 

च्छतं:॥' इति । एवे चात्र सर्वत्र स्थावरे च समांरिप्वं पैतृके तु पितुरिच्छ्या गृहादौ समा- 
रित्वं नान्यथति विक्षेपः ॥ १२३१ ॥ 

विभागोत्तरोति ्रथमृतीयकाल्योरिय्थैः । पुत्रस्येव्युपलक्षणं पुत्रयोरित्यादेरपि । 
एवमग्रेऽपि पुत्रेषु सस्सु । अत एवाऽऽह--पृश्चादिति] भावे घजि भागिष्यजुपपन्नमसंबन्धस्वं " 

चात आह-- विभज्यत इति,- कमणि धनिति भावः | विभाग ;-धनम्।साकाङ्कुत्वात्पयास- 
क ० (५ क 

तराह-पिघ्रोरिति। तास्पयोथमाह--पित्रोखूष्व मिति ,--प्रयाणादिति शेषः। अश्म्-अश्च- 

[9 थि ताना ता त ५००७-१ 

१. ख. च. विभागः । ङ. यो विभा०। २. भ. एतदारभ्य बोध्यम्" इत्यन्तं नास्ति | 
३. प. फ ब. तेति। ४ प. फ. ब. संचाऽऽह् । 

(.016.: 1. 1, 466. ए, § 77 ; 8६८, णं, $§ 2३ - 2. 
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इत्यथः | मावृभागं चासत्यं दुहितरि “'मातुदहितरः शेषम्” इुक्ततवात् । 
*+"असवणायामुत्पन्नस्तु संमेव पिध्याष्छमते । जैतुमगिं तु सर्धमेव ।** एतदेव 4 
मवुनोक्तम्--“ ऊध्व विभागाजातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् | »* इतिः | 

सुबोधिनी 

मातृभागं चासां दुहितरीति-*[ज च्छब्दरूवथैः ^ [दुहिवृखद्धावे मातुआागं 2 
क 0 न रभेतेलयथेः । असवणोयामुतन्नस्त॒ स्वांरामेवेति ,--बाद्यणात् क्षन्नियायामु्पन्नःपादो- 

नमं वेदैयायासुयपन्नोऽ धमंदो शरु दायासुत्पन्नश्चतरथाखम्। एवं क्षश्नियात् क्षन्नियायामुखन्नोऽ- 
राञयं वेश्यायासुत्पन्नोऽै श्युद्रायासुतपन्नः पादं वैश्यात् वेदयायासुत्पन्नोऽश्र चद्राया- 
सुत्पन्नः पादं रूभेतेलयथः । एवमेव वक्ष्यति ^ चतुखिद्रयेकभागाः स्युः”? इत्यन्न ! 
मातृकं तु सवेमेवेति, -- अञाप्यसत्सु दुहित्रादिभ्विल्येव--““ मातुदुंहितरः शेषम्" 

इयस्य मातृधनमत्रशेषस्वात् । सवणौय' विभागानन्तरसुस्पन्नपुत्रस्य पित्नोरूध्यै 
तद्धनभाक्स्वमित्यन्र मनुवचनं प्रमाणयति --- एतदेव मनुनोक्तमिति } मयुवचनस्थ 

नारभद्धी 

त्वेन स्थिते सवैम्। पित्रोरिदयुक्तं सफर्यति- मातुम् गमित | चह्वर्थ । तत्सद्धावे तु 

तन्नरुभत इति भावः । सवणोयाभमिष्युक्तः ल्माह-असवर्णाति । स्वारामेबेति- 

सुख्यांशमेवेत्ति पाठान्तरम् । ब्राह्यणात् क्षत्रियायासुत्पन्नसै पादोनं ; चेदयायाम्धं , 
शृद्रायां पादः क्षत्रिय द्स्यायासुत्पन्नख पादद्वये ; चचद्धायां पादसूप्ेश्यात् शुद्रायासु्पन्नस्य 
एकपाद्मित्यथः। एतद्रक्ष्यति“चलुखिद्वयेकभागास्स्ुः* "इति । पिव्याहिति-धनादियथैः । 

पिञयमिति पारान्तरम्। विशेषमाह -मातुरिति। मारकं स्विति पारान्तरम् । पितृस्वसवणेदुहि- 

त्रस इति बोध्यम् । मातुं हितरामिलयस्य मावृघनमात्र्ेषत्वात् उक्तमूलस्य तदूर्वं तस्य 

धनभाक्त्वमिति परत्वं कुतः जीवलेव तसन् तद्धाकतवपरत्वं कतो नेद्याशद्धां परिहरन् 
प्रोक्तां मानमाह-एतदेवेति,--पित्रोरूष्वंमित्युक्तमेवेत्यथः। हरेत्-र्ीयात्।अनेन तडत्त- 

न ११५।.।१५.१.०७१ 

१. छ, पिच्य छ०।२.ख. घ.ग. ज. मातृकं । ३. -९-२१६.।४ थ. द्. 

चै । ५. थ. पितृ (£) &. द. (अक्षतिर्यअजंशत्रय) । ७. थ. ववेदयायाम्ः इत्यादि 'धमेशचम्' इष्यन्तं 
नास्ति । ८. द्ध सुद्रायामुस्प्ः पादं वैद्यद्व (?) । ९. त. न विभननीयमि (?) । १० 
भ. क्ति। ११ प. फ पादोनं वैर्यायामर्धं । ब. स्य पादत्रयं वेस्यायामुरदन्नस्य पाद् दवय कषत्रियदि- 
श्यायायुलन्नस्य पाददययं क्षत्रियायां पादः रैस्या्छृरायाघरुखन्नस्य एकपाद इत्यथैः तदक्षति। 

016.; ~. 1, $©. 91, §§ 3--4 
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छ १। द, 

पित्रोरिदं 
पिव्यभिति व्याख्येयम्--““ अनीदाः प्रवंजः पित्रोशरातुमोगे धेभक्तजः । * 

अनिष्ठत्तरजस्कायां मातरि विभजतां विभागेत्तरकाटं यदि पुत्रो जायेत, तस्यापि दृष्य- 

सेबन्धोऽस्स्येव; तस्मात् स्वस्व सस्येव वभाग इत्युक्तः ! यदि हि विभागेन स्वत्वसबन्धोऽ- 

भविष्यत, वतो विभक्तस्य दव्यसबन्धो नो वास्पः स्यात् । अस्मिन्पुरस्त्वव तस्यापि 

द्रष्यसबन्धः अतस्वत्व इति ।अतोऽयं इलाकस्तद्विवेकायाऽऽरभ्यते ।विभक्छेऽपि स्वसवणोायाः 

पुत्रो जातो विभागाभाक् स्यादिति शेषः । अविशेपेऽपि पिञ्यविभागमागेव्यवसेयम्; 

यथाऽऽह गोतमः--*"विभक्तजः पिव्यम् `ईंति। विभक्तजोाऽपि च पितुः निधनसत्वे आतृदव्या- 

देव दर्यमानात् तस्य विभक्तजस्य विमागः स्यात् । अयन्तु विशेषः-- आयव्य्यविवजिता 

त् यत् स्रयमर्जितं, स आयः; यत्तसादव्यसुपश्चीण, स व्ययः; आयन्ययविञ्जुद्धं विभक्तेजन 

सह सखम दिमजनीयसिव्यथेः ॥ १२२ ॥ 

सुबोधिनी 

पिञयाभेति पदमेकशेषं त्वा व्याच््ट--पित्रोरिदमिति । नन्वेकरशेषे कतेऽङृते च पिञ्य- 

मिष्येव; तथा चकञ्ञषकरणे को हेतुरित्यत आह-- अनीराः पूर्वंन इति | अश्र पि्नोरिति 

बारभश्च 

रकालिकत्वं स्पष्टमेवोक्तम् । नन्वेवमपि पित्रोरति प्रागुक्तमयुक्तं पितुरिति वाच्यम् ; अश्र 
पिन्यमित्यस्थैवोक्तत्वात् तस्य च पितुरागतमिति शब्दार्थादत आह--पिन्रोरिति,-- 

एकशेष क्वा तद्धित इति भावः । इदं फिताथेकथनम् । ननूभयथाऽपि पिडयमिलयस्य 
तुस्यत्वादन्र तथा व्यास्याने एव न मानमत आह - अनीरा इति,---बाहैस्पस्यम् । अच्र 

पिच्रारिति द्विवचननिदशात्तथेतरि भावः । अस्फुरस्वादस्योक्ताथपरस्वायेदं वाक्यभेदेन व्या- 

१. क. अनश्चः | २.-- २८. २९. । ३. थ. व्यमेव । 

(.०16,; (1. [, 5६८, 1, $ 4. 
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(~ = 2 ¢= (५ 

इति स्मरणात् «+ । विभक्तयेमातापित्रोभागे विभागादवमुत्पननो न स्वामी; विमक्त- 

जश्च भ्रातुभौगे न स्वार्मत्यथः } ** तथा विभागोत्तरकारं पित्रा याकिचैदाज॑तं त- 

सर्वं विभक्तजस्ैव । : पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्छयमर्जितम् । विभक्तजस्य 
तत्सवंमनीदा : पवनाः स्पृताः।।” इति स्मरणात्। भन्ये च विभक्ताः पित्रा सह् संसृष्टाः 

पितर्य तैः सार्धं विभक्तजो विमजत् ; यथाऽऽह मनुः--“* संसृष्टास्तेन वा ये 

स्युर्विभजत स तैः सह । ईति ॥ १२१ ॥ 

सुबोधिनी 

हिवचननिर्दैदादिलय्थः। ““अनीश्चः पूवजः पिन्नोः'` इवयेतद्रचनं व्याच््े--मातापित्रोरिति | 

संसृष्टास्तेन वेति, तेन पित्रेयथः ॥ १२५ ॥ 

बाठभद् 

चष्ट--विभक्तयोरिति,-पएवे पुत्रेभ्य इति चावः | अन्यथानुपपत्तेः प्रकरणाचेदसुक्तम् । भागे 

इति पाठः ; विभागे इत्यपपाठः । स्छतावसच्वात् पूवेज इ्यस्याथमाह - विमागादिति । 

दवितीयवाक्यमाह--विभेति,--षिभक्ताभ्यां पितृभ्यां जात इत्यथः । भ्रातु; पूर्वोस्पन्नस्य। 

तथा च विभक्तपुत्रांश्चात् न्यु नस्वेऽधिकस्वेवा विभक्तजस्तावदेव रुभते न तत्पूजा अधिकं 
गृहणीयुल्यूनं वा पूरये: । अयमेवार्थो मयुवाक्ये एवेन सूचितः । साधारणोक्तया तन्त्रेण 

मूरस्येवाथान्तररूपविशेषमाह --तथति | ब्रहस्पतिमाह - पुत्रैरिति,--अस्य विभक्तेन- 

वयत्नैवान्वयः । यद्धा पूर्वपुत्राणां विद्यमानव्वेऽपीत्यथः--““ सहैव दशभिः पुत्रैः ” इतिं 
वत् | स्वयपि त- स्पष्टार्थम् । अलं अर्जितमिति सामान्योक्तेया धन खण च म्राह्यम् ।अत 

एव श्रृहस्पतिरेव --*“भ्यथा धने तथर्गेऽपि दानाधानक्रयेषु च । परस्परमनीशास्ते मुक्स्व! 
शोचोदकक्रियाम् ॥› इति । पदस्वारस्यात्तथैव विशेषान्तरमाह-- ये चति। पित्रा सहेयस्य 

मध्यमणिन्ययिनान्वयः । पुनः संखष्टाश्रव्यथः । पितुरिति-- प्रयाणारिति शेषः। संसृष्टा 

इति प्रागुक्तोत्तराधैमिदम् । अत एव पू्व॑समुच्चये वातेन वेोति--पित्रव्यथः| स तैरिति 

विभक्तजः पू्जेरिस्यथः ॥ १२१. ॥ 

9.क धं. च. णविभक्तयोः' नास्ति। २. ख. च. विभागे ३. पपितुरू््वम् नासि । 
घ. तैस्सह पितुरुध्वम् । ४. ९२५६. । ५. प. फ ब. एतदारम्य न्तथैव' इव्यन्तं नास्ति । 
६. भ. येविरेषमा प° (?) । 

(०16. : (1. 1, 6५, *}, $ 4--?. 
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" ^पितुरू््व पत्रेषु विभक्तेषु पश्रादुसन्नस्य कथं' पिमागकस्पनवयत आह् - 

हर्या तदहिभागः स्यादायनव्ययविशोधितात् ॥ १२२ ॥ 
तस्य पितरि प्रेते भरातृविभागसमयेऽस्पष्टगभीयां मातरि घातृविभागोत्तरका- 

मुत्पनस्य वेमागस्ताष्रेमागः कुत इत्यत आह द्र्याद्धातृभिगहीताद्धनात् । कौदखात् 

आयन्ययविसोधितात् आयः प्रतिदिवसं प्रतिमासं प्रयब्दं वा यदुसदते; व्ययः पितृक्क- 
तणोपाकरणं; ताम्यामायन्ययाभ्यां यच्छोधेतं तस्मात् उद्य तद्भागो दातन्यः स्यात् । 

=~~-------~-~ ~> ~~~ -~-~~------- ~~~ ५०५ 

सुबोधिनी 
क, [भ ्ः € [क्ष 

"द्रद्याद्ा तद्विभागः स्यात्” इयत्र तद्िमागसशब्दस्याथमाह-- तस्य पितरि प्रेते 
दाति | अनर म्रन्थे विभागोत्तरकालसुत्पन्नस्य तस्ये्न्वयः । ^ [विमागानन्तरं प्राति स्िकशेः 

ठ क रे ४० [# ४५ ४ ०५ ५ 
छृष्यादिषुं करियमाण्ष यो खाभः स आयः। पिवृकृतणौपाकर्रणं ऊडुम्बपोषणादेक चं (यत् ) 

बाङमदी 

यद्यप्थन्यनिबन्धकारःदरया्ेतति पुैत्रैव विकल्पपरतया व्याख्यातम्।कैश्चिदन्धश्चैकवाक्यत- 

येव व्याख्यातम् । तन्न युक्तम् --उक्तरशति विरोधेन विकल्पासभवात् आनथक्यस्यान्यतरस्य 
स्पष्टत्वेनासबन्यन च पद्ानभक्थन चकवाक्यत्वासंभवात् न्यूनतापत्तेश्च । तदेतदभिप्रवत्योत्तरा- 
स्यान्यद्वतरणमाद-- पितुरिति, म्रयाणा"दैतिद्ेषः। पुत्रेष्विति ,--पितृमरणाद्न्यवाहेत- 

पूयैमेव गभे सति विभागसमयेऽपि मातुरस्पष्टगभत्वेन तदानीमज्ञाने तदन्य बहितमिति 
भावः । वा ससुन्चये अवधारः, वा । अ(यन्ययविरोधितात् दस्यादेव तद्विभाग इस्यथः । 

नु तद्विभाग इयस्य कथडुक्ता्थतेति तस्यलस्याथमाह--पितरीति | अव्ृभिरित्यस्य 

विभागे एवान्वयः ; तत्कठैकविभागेल्थेः। आातुविभागेति पाठः भरचुरः। मातरि सत्यां पितु- 

रस॑स्वान्मातु्विंभरागासमवादव धिं प्रच्छति - कुत इति । दृदयादिलयस्य तास्पयाधेमाह-- 

श्रातुभिरिति ] पदाथौवाह--आय इति । ब्राद्धिभेदस्य प्रागुक्तया विनिगमनाेरहादाह-- 

प्रतीति । बाक्याथेमाह-- ताम्याभेति । रोधितम् परिहृतम् । तथा च मङृते विभागोत्तरं 
परातिस्विकांशे; कृष्यादिषु क्रियमाणेषु यो राभः स आयः। पितृकृतं (यत् )ऋणे स्वङुटुबपोषणा- 

१. घ. भागक । २. त. प्रा्िस्वीकारौ (£) $०। ३. त. घु धनला०।४.थ. द्. 
णस्वकु० ! ५. थ. द. चः नास्ति । &. प. ए. ब. “स्मृतिः नास्ति ! ७ प. फ. ब. एतदारभ्य 
भावः" इष्यन्तं नस्ति । 

(016. 1. 1, 96८, ४1, §§ 8--9. 



दायावेभागप्रकरणम् ] ससन्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याल्या च ६५५५ 

*एतदुक्तं भवि-प्रातिखिकेषु भागेषु तदुत्थमायं प्वेदेय पितृकृतं चणैमपनीयावसि - 
म्यः खेभ्यः खेभ्यो भागेम्यः किन्रैकका्िदुद्रूय विभक्तजस्य मागः खभागसमः 

कतव्य इति । >"एतच्च विमागसमयेऽप्रजस्य श्रातुभौयौयामस्पष्टगमोयां विभागादूध्वं- 

मुत्पननस्यापि वेदितव्यम् । ̂ स्पष्टगमायां तु प्रसवे प्रतीक्ष्य विभागः कतेव्यः| 

यथाऽऽह वसिष्ठः---““अथ श्रतणां दायविमागो याश्चानपलयाः लियस्तासामापुत्ररा- 

सुबोधिनि [द 

सुबोधिनि 

क्रियते स व्ययः ¦ आयमशमध्ये परिगणय्य व्ययं चोद्धृत्य सवेभ्यांऽशेभ्यो यस्मा्यस्मादंज्ात् 

यावद् यावदुचितं तावत् तावत् गरहीत्वांऽशक्छ्ष्तिः कर्तव्या । पिवृमरणसरमय एव गभं प- 

तित्वा विभागसमयेऽप्यव्यक्ते गभे तस्मादेव गभौदुस्पन्नख इन्रस्येव्याइ-एतदुक्तं भवतीया- 

दिना] ¶भ{विभ्तमपि वद्धनमविभक्तमिव । यतो गभेस्थितमप्यपत्यमपयत्वादेव पितृधनां- 

बाङभद्धी 

दिखाधकं, तद्पाकरणं व्यय इति रावः । जायव्ययरहितादित्यथनिरासायाऽऽह--एतदिति। 

भगेषु सस्सु । तदुत्थं सतः छष्यादितो खड्धम् स्वस्वांशमध्ये इति शेषः । प्रवेद प्रक्षिप्य 
* = गये वि ० ~ ^ (१, (~ + 

अपनीय च। सवभ्यः स्वीयेभ्यः सवेभ्य इत्यथः । किचित्किञ्चदिति यस्माचस्मादंशाद्यावद्या- 

चढुचितं तावत्तावद्रदीत्वेत्यथेः। अत एवाऽऽह--स्वभागसम इति | अयं भावः--विभक्तमपि 

तपितृधनमविभक्तमिव-यतो गभस्थितमप्यपत्यमपपल्यत्वादेव पित॒धनांशाहंम्; अतः पितृ. 

मरणसमये एव गभ सति विभागसमये यदाऽब्यक्तेगभं तस्मादेव गभादुसन्नमपस्यं तस्ापि- 
तुधनात्तदुत्थलाभाच्च भागाहंमिति, तत्रापि पुच्रसच्े समांशभागित्वं पुत्रीसतवे तु स्वस्व 
जातिनिबन्धनादंशाचतुथोर भागित्वं वक्ष्यमाणं बोध्यम् । उक्तन्यायं युक्तितोल्यादन्यत्रात्ति- 
का, ध 9३ पि १ {चिः श प्रजर्सं १ दिक्षति-एतचेति,--उक्त एव प्रकारः भ्रातुः यस्यकस्यचिस्प्रमीतस्य । सग्रजसीति भायौ- 

विशेषणम् । अघ्रजस्येति पठे यथासस्यसुभयोरुभयं विशेषणम् । न्यूनतानिरासाय विशेषं 
च सूचितम् उभयत्राप्याह-अस्पष्टेति । अनपत्या इति --बदहिरवि्यमानपुत्रा इलयथेः । 
क = ( पुत्रेति है अ 

च्ियोऽत्न आावृभायाः । अत एवांऽऽह--आपुत्रेति,--आङ् मयौदायाम्। अत एव तद्थे- 

मीक भी 

१.अ.द्. तत्ितुध ° । २. प. फ. ब. किन्विदिति । ३. प. फ. ब. तावद्गृ० । 

(016.: (1. 1, 56८. १, § ६ 70-1. 
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६५५६ याज्ञवस्क्यस्मूतिः [न्थवहाराध्यायं 

मात्" इति । गृहीतगभीणामाप्रसवाप्प्रतीक्षणामेति योजनीयम् ॥ १२२ ॥ 
13 ५» विभक्तनः पिं मात्रकं च सवै धनं गृह्णातीद्युक्तं, तत्र यदि विभक्तः पिता मातावा 

विभक्ताय पुत्राय स्नेहवज्ादाभरणादैफ प्रयच्छति तत्र विभक्तेन द्रानप्रति- 

बेधो न कतेव्यो नापि दुत्त प्रत्याहतेव्यमिल्याह-- 
[क ङ [4 क द क ् 

पितृभ्यां यस्य यदत्त तत्तस्यैव धनं भवेत् | 
) । र यु स 

एतदेव स्पयति कमाद्भ्यागत द्रव्यं हृतमभ्युदरत यः| 
~. ल = 

दायादेव न तदयादेयया रन्धमेव च ॥ ११९ ॥ 
पित्रादिकमादागतं इव्यविभागकारेऽविच्छिन्नभोगं विभक्तस्सन्नितरदायादानुमतस्व- 

शक्तया यद्भ्युद्धरेत् स्वीकुयीत् , स तद्विभाग भञ्जकदायादे मेन्नादिकंच आयन्ययविशेोधि- 

तादिति चोक्तमेव ! ११९॥ 

क पितृभ्यां यस्य यदहन्तमित्यादि । 

सुबो्धनी 

दाहम् , अतः पितृधनात् तदुत्थादपि काभाच्च तदपल्यं भागा्मित्यथेः। तलापिःपुच्रत्वे समांश- 

मागिस्वम्; पुच्रीस्वे तुं स्वजातिनिबन्धनादंशाचतुर्थोश्मागित्वामिति वक्ष्यमाणमनुसन्धेयम्। |> 

नञत्र सृरस्थो वाशब्दोऽवधारणे । आचस्ययविशोधितात् दस्यव तद्विभाग इत्यथः ।]* 
("अथ तृणा ›› इस्येतव् वसिष्टवचनमध्णहतय व्याच गृहीतगभांणामेति। १२२॥ 

विभक्तजः पिच्यं मातकं चेति, --विभागानन्तरं मातापित्रोः सतोरेव योऽयसु- 

त्पन्नः, तादशो विभक्तजः पि्ोरू्ध्व मातापितृधनं गरृह्णाती्युक्तं ““विभक्तेषु सुतो जातः 

बार्भद्री 
माह--गृहीतेति।एत्रेदयुपलक्षणमिवयाह-आपप्रेति। वाक्याथेपूरतये शेषमाह - पुत्रेति । ¢) 

सुत्चितं तत्राऽऽह--प्रतीति ॥ १२२ ॥ 

्यवदितसङ्गतिं सूचय॑ुत्तरावतरणमाह- विभक्तज इति} विभागानन्तरं पित्रोः सतोरेव 

य उत्पन्नः स विभक्तजः मातापितृमरणानन्तरं तयोर्धनं गरण्हातप्युक्तं““विभक्तेषु सुतो जतः ` 
इल्नेनेलयथैः 1 मातुकांशः प्राग्वत्। तत्र तस्मिन् सति। मातावेति विकल्पो दाने न तु विभा- 

१--१७. ४१ । २.द् तुजा०! ३. थ. ख्वचनस्थवा० । ४. त. तादशादेव () । 

५. प. फ. ब. यन्नवत० । ६. प. फ. ब. भाता नास्ति । 

(.016,; (. 1, 4९९. श], ‰ 13. 



दायविभागप्रकरणम्] ससव्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ६५७ 

** मातापितुभ्यां विभक्ताम्यां पूवे विभक्तस्य पुत्रस्य यदत्तमरङ्कारादि, तत्त- 14 
स्येव पुत्रस्य न निभक्तजस्य स्वं भवति । ++ म्यायसाम्याद्िमागास्परागपि यद्य यदत्त क 

तत्तस्यैव | *तथाऽसति विभक्तजे विभक्तयः पित्रोरं तदूर्ध्वं विभजतां यस्य 16 
यदत्तं तत्तस्यैव नान्यस्येति वेदितव्यम् ॥ १२२ ॥ 

सुबोधिनि 

इयत्रेलयथः । उक्तं न्यायं -स्थखान्तरेऽपि अतिदिकति--तथाऽसति व्रिभक्तज इति । 

अयमथेः-- न केवलं विभक्तजे पुत्रे सति विभागात् प्राग्वा पितृभ्यां यस्य यत् दन्तं, तत् 

तस्यैवेति नियमः; अपि तु विभक्तजयपुत्राभावेऽपि विभक्ताम्यां पिनम्यां स््पुत्रादिभ्यो यत् 

्रीस्या दत्तं, तन्मातापितृमरणानन्तरं तद्धिक्थ विमजतां मध्ये यस्मे यन दत्तं तत 

तस्येव न विभागारईमिति ॥ १२२ ॥ 

नाटबद् 

गे। पितुः पुत्रेभ्यः विर्भगि मातुस्तस्याथैसिदधस्वात् एथक् तस्या अपि भागाच्च]अत एव पुनस्तत्र 
विभक्तेति विशेषणानुक्तिः । ताम्योऽपि पुत्रवत ष्रथगंशे द्वा तासां प्रथक्कार इति तु न-- 
“सजाथापल्योनं विभागो विधीयते*7दति हारीताद्युक्तेः।एवे च.“पतन्यःकायौ; समां शाकाः? इत्यन्न 
बहुवचनात् परनीद्युक्तेश्च ्रतिपनिपुत्रांश्ञसमानमशं गृह्णीयादिव्यर्थो न तु तथेति प्रार.क्तं 

न विस्मतेव्यमिति वोध्यम् । त विषये ^ पितामहेन यदत्तं पित्रा वा ग्रीतिपूव॑कम् । तसू 
तन्नापहृर्तव्यं माता दन्तं च यद्धवेत्”इति ॥ व्यासाक्तेराह-नापीनि । यस्येति षष्ठी ञेषे। एव- 

ग्यवच्छेयमाह-नवीति। युक्तिसाम्यादन्यत्रातिदेदमाह-न्यायेति।अस्यरेऽप्यन्वयः। अपिः 

ॐध्वंसमुचचये। एवेन विभाज्यत्वन्यवच्छेद्ः। अंतिदेशान्तरं तत एवाऽऽह--तथेति,- तद्र दिल. 

थैः) विभक्तजे असतीवयन्वयः।तवृष्वं तन्मरणानन्तरस्। जतापिति--निर्धौरणे षष्टा।न केव- 

विभक्ते पुत्रे सति विभागादूध्वै प्राम्वा यस्य यदत्त, तत्तस्येवेति नियमः; किन्तु विभक्तजपु- 
त्राभावेऽरि विभक्ताभ्यां ताभ्यां स्वपुत्रादिभ्यो यन् प्रीत्या दत्त, तत्तयोभरणोत्तरं तद्धनं विभ- 

जतां मध्ये यस्मै दत्तं तत्तस्यैव न विभागाईमित्य्थः ॥ १२२ ॥ 

ततनन 

१. त. तं तस्यै! २. भ लीपदोक्तेश्च । ३. भ. इतः वाक्यद्य नास्ति | 

(-016.: (1. 7, 566, ४}, ९ ई 14--16. 
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६५८ याज्ञवस्क्यस्मूतिः [व्यवहाराध्याये 

1 +* जीवद्विभागे स्वपुत्रसमीरिवं पनन्त “यदि क्ीत्समानंशाम्?” इष्यादिना ; 
पितुरूध्वै विभागेऽपि प॑ल्नीनां स्वपुत्रसमाशेख दशयितुमाह- 

पितुरूध्वै विभजतां माताऽप्यदा समं हरेत् ॥ १२३ ॥ 
2 ** पितुरूष्यै पितुः प्रयाणादुर््व विभजतां माताऽपि स्वपुत्रांशसममेशं हरेत् 

यदि ल्ीधनं न दत्तम् | दत्ते वधौरचहारिणीति वक्ष्यते ॥ १२२ ॥ 

जीवता.....विभक्तानां विभक्त च विभक्तभाक् ॥ 

एतावद विधिःपितुरूध्वै विभजतां माताप्यंडो समामरुयात्॥१२३॥ 
त्म ७७५५०७०५४ 

नाङभद्री 

व्यवहितसङ्गतिमाह--जीवदिति। स्वपदं स्पश्टथेम्। पितुरिति-प्रण्वत्। पत्नीनां 
भ | सवौसाम्।दर्दोति दद्ेयन्निलयथैःप्रयाणादिति,-तदिल्यादि विभजन मिति,- “षष्ठी चानादरे 

ईति षष्ठी,--ताननादलेल्यथेः। तद्त् स्वत्वस्य स्वत्वादत एव ह्रेदिष्यु क्तिः अपे;तत्रैवान्वयः। 

स च जीवद्विभागे समांश्चिष्वसमुच्ायकः।अत एव तत्तल्यतया एकस्वमन्नािवाक्षेतम्। किं च 
अत्र मातुरुदेश्यत्वात्तदु देशे हरणस्य अग्राप्तत्वेन विधेयत्वादेकस्वमाधेवाक्चितम्-- गृहसम्मा्ी- 

तिवत्]““यदि कयत्”? इत्यत्रतु तेनेवाद्यपादेनांशभागिष्वस्य प्राप्तत्वात् तदुदेशेन प्या वि- 
धानात्तद्रतं बहुत्वं विवक्षित--पर्ना यजेतेतिवत् ; एतेन विपरीतश्चङ्का निरस्ता । अत एव 

तदनुरोधेनावतरणे पतनीनामिव्युक्तम् । यद्वा यथाश्रुतेऽपिना जननीभिन्नसञुच्चयः । विष्णु- 

रपि ^“मातरः पुत्रभागानुसारेभागहारिण्यः'› हंति । प्राग्वच्छेषमाह-- यदीति | दत्ते विति 

भ्रङृतानुरोधेनाऽऽह--हारिणीति | वक्ष्यते इति,--“ सौदायिके दत्ते स्वध रक्षयेत् ।? 
हव्यनेनेति भावः।प्राग्वच्छेषः। अत एव स्मृत्यन्तरम्-'“जनन्धस्वधना पुत्रोर्विभागेऽशं समं हरे- 
त्।'"दति।अस्वधना-अप्राप्तास्विका सखीधनद्यून्या।तत्र जननीग्रहणमयपुन्राणां मावृसपर्नीनां पि. 

तामहीनां चोपखक्षणस्। अत एव व्यासः-““जसुतास्तु पितुः पलन्यः समानांश्ञाः प्रकीर्तिताः। 

पितामद्यश्च तास्सवा मातृतुख्याः प्रकीर्तिताः ॥* इति । एवं सति प्रकृतमातुशब्दः पत्नी- 

मात्रपर इत्यपि सुचचम्--“'तिखः पृञ्याः पितुः पक्षे तिस्रो मातामहे तथा । इत्येता 
मातरः प्रोक्ताः पितुमोतुः स्वसाऽष्टमी ॥'* इति चतुर्धशतिवचनं पितुः पल्यः सवौ मातर 
इति सुमन्तु व्चनमप्यत्र साधकम् । एवं च सापत्नमातुरपि अश्चभागिव्वमिति सिद्धम् । 

१. घ. ऊ. सनाशन्वं । २. व्य०. ११५. |३.ख पि मातुःस्व०।४.क.घ ज. 

प्रयाणा० । ५. अ०र२. २. ३८. । ६ --१८ ५२. ७. भ. ननन्या सधन०। 

(016, (1. 7, 566, 7, §§ 1- 2. 
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“* पितरि प्रेते यघसंस्कृताः भातरः सन्ति, तत्संस्करे कोऽधिक्रियते इयत आह-- 

अरसंर्छरतास्तु सस्कायां घरातुमिः पूर्वसर्छरतेः । 
४१.7.५९ [७ 

पितुरूष्वं विभजद्विभ्रोठभिरसंस्छता भ्रातरः समुदायद्रभ्यण संस्कतेग्याः॥ १२३ ^॥ 

** असंस्कृतासु भगिनीषु विशेषमाह-- 

भगिन्यश्च निजादशार््वांऽशं तु तुरीयकम् ॥ १२४ ॥ 

अविद्यमानख्लीधनं माताऽपि विभागं पुत्रसममाप्नुयात् । मावृसबघश्चायं पितृसतब- 

धाविक्षेषात् तद्धायौ मातृवचनो दष्टव्यः ॥ १२३ ॥ 

भ्न-असंत्कृतास्तु संस्कायो इत्यादि ॥ १२४॥ 
संस्कारं परिणयनं तत्पूवैसंस्छृतेरसंस्कृतानां तृणां कायैम् › तादर््यैन वा कव्य 

मपनीयावशिष्टं विभजनीयम्।अस्मादेव ज्ञायते असाधारणद्रभ्याद्धिवाहनिनचरात्तिः,सोपक्षयमो- 

बाटमदट्री 

एतेनात्र मातुपदोकस्या सापत्नमातुरंशचमागस्वं नेति निवैचैनः प्राच्यसिद्धान्तः परास्तं 
इति दिक् ॥ १२३ ॥ 

पितुरूष्वैमित्यनेन प्रसङ्गसङ्तिमाह-- पितरीति । सन्तीति-- तदेति शेषः । असं- 

स्ृतानामनधिकारादाह-पूर्वसंस्करतैरिति । अत एवाऽऽह -- पितुरिति, प्रयाणादिति 

शेषः । असंस्कृताः, विवाहान्तसंस्कारेः । न च विभागग्रकरणे इदमयुक्तमिति वाच्यम् । 
0 0 

पूवंसंस्कृतेरिति विशेषणेन यथाऽस्वसंस्कारः पित्रा समुदायद्रब्येण कृतस्तथा तच्छृत्वा ततो 

विभागः कायः; न तु ततः प्रागिति बोधितत्वेनाव सङ्गतः-- अन्यथा तद्धिरोषणोपादानान- 

थक्यं स्पष्टमेव। तदाह-समुदायेति,--विवाहान्तसंस्करिरिति शेषः एवमग्ेऽपि। तुल्ययु. 

क्था पाति््यादिदोषदुष्टे पितरि जीवत्यपि यदि पुत्रा एव विभागकतोरस्तदा तत्राप्येव- 
मेव बोध्यम् । एवममेऽपि ॥ १२३.॥ 

विशेषमिति,--विवाहान्तसंस्कारतौष्येऽपे पूवंक्रमान्यविजातीयांशदानरूपम् अ- 

१.क. दरा दवा तु । २. भ. निवैचः । २. प-फ पातिल्यादितिदा षदुष्टे। ४. ब. बोध्यमिति 

नास्ति । 
(016, @. 1, 56८, 1), $ 5--8. 
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नार्भद्री 

संस्कृतासु पर्वमंशदानं ततस्तासां संस्कारा इति पूर्वकमान्यक्रमरूपं च विशिषमिस्यथेः। एतव्- 

मेव तुः | नञ नेदं संस्कारमान्रबोधकं तावत्-- निजादिव्यादिवैयथ्यीपत्तेः ; किं च 

पूर्वेणैव सामान्येन सिद्धे संपूर्णस्य वेय्यापत्तेः । नापि तुरीयां श्च दानमाञ्जमाणगिनि मान्नोदे- 

लेन विधीयते--भाभिन्य इति प्रथमायाश्च द्वति स्वाप्रव्ययस्य चारसबद्धस्वापत्तेः । नापि 

पूवीनुबरर्या पूर्वगहीताद॑श्ात्तरायमंश्च दरवा या असंस्कृतास्तास्तेः संस्कायौ इत्यथः । एव- 

मपि चाऽऽनथक्यस्य तदवस्थत्वात एतेन तत् दश्वा तेनव संस्काया न तु सयुदायद्रव्येण नापे 

स्वारोनेयथः इत्यपि ननेरस्तम् । तदा तदुपयारद्रच्यस्यव व्राप्स्ा ‹“दुतस्वाच तुरायकम् 

हस्यस्यासङ्गतेश्च द्तेष्यस्य व्ययीङ्ृष्ये्यर्थेऽप्यवमे दोषः} निजमशं परिभाव्य तता वा तुरोय- 

मंसं व्ययीक्रव्यैव तथा ताः संस्कायौ इति नियासकानिदाभेति पक्षेऽपि चासङ्ञातिः तदवस्थ- 

व। वराय तं दघवेव्यथैस्तु भस्यासत्तिन्याय विरुदः । अथ वाक्यभेदेन भगिनीभ्यः सव्यो 

निजादंशात् परिमाग्य आदौ तञरुपास्य तं विचार्य ततोद्म्य वा तुरीय संह द्वा स्वांशास्ते- 

गौद्या असंस्छृतास्ताः संस्कायौश्चत्येभेन न कस्याप्यसंगतिरिदयुस्यते ¦ एवमपि पूवेणेव 

सिद्ध या दिवीयवाक्यान्थैक्यं तदवस्थमेव) मगिनीभ्यो निजादिष्याचेव बरूयात्। न चवे विरेषे- 

णानेन पूर्वोक्तसंस्कारबाधापत्तिरिति वाच्यम । तस्यासस्कृतश्रातृमीगनीसाधारणत्वन अस्य 

संस्कृतासंस्छृतश्रातृभगिनीसाधारणत्वेन सामान्यविदषमावामावात् परस्पराविषये द्रयो- 

श्रारितार्थ्येनासंस्छृतभगिनीविषये विरोधाभावेन सम वेशसंभवात् । अथ तदनुचुच्येव 

निजाद॑शात् द्वा असंस्करृतास्ताः संस्कायीः संस्कारैः संस्कृतास्ताः संस्कायो भूषणी- 

याश्चेत्यभस्याप्रा्तस्य विधानेन भगिनीमात्रदाने प्रत्यवायस्य मनृक्तस्वेन तदावदय- 

कत्वप्रतिपादनतासर्थकेण स्फुटतया तदर्थबोधार्थकानुरीदक्च्वेन च न कस्यापि वे 

यभ्येमिच्युच्येत । एवमपि निजादित्यादि अयुक्तम्--अथस्य दु वेचत्वात् । तथा हि किं 

यावन्तो ्रातरस्तावतोऽशान् विधाय स्स्वांशात्तुयैस्तुर्यो भागो देयस्तेःप्रत्येकमिस्यथे उत ्ना- 

तृभिः सरैः स्वस्वाशाततर्य भागसुद्धव्य देयभिति। तज्ञाऽऽये पक्षे भगिनी द्वित्वाद्ावप्येकेकस्ये 

भव्येकं चतुर्थो भागो देय इति सिद्धम् । दितीये पक्षे भगिनीषटिस्वादावपि सवैस्तेरुदत 

सङ्ृद्धागमेव दत्तं सवौ गह्णीयुने तु प्रत्येक प्रथरुद्धार इति सिद्धम् । तत्र न तावदाद्य युक्त-यन्न 

को राता भगिन्यश्च बह्यस्तच्र प्रथक् ताभ्यश्रतुथोश्दाने ्रातुरकरिञ्चनता स्यात् ; किचेका भ- 

गिनी बहवश्च यन्न आतरस्तन्न तैस्तथा दीयमाने तदपेक्षया तस्या अधिकांशन्छामेन पुनत्रपे- 

क्षया कन्याया न्यूनांशप्रापकवचन विरोधः) नापि द्भितीयःमगिन्या एकत्वे आरात॒णां च बहुत्वे 
पूर्वोक्तदोषस्थैव सत्वात् ; किंच आतुरेकष्वे भगिनीनां च बहुस्वे आतृभागस्येकनिष्ठत्वन 

१. भ. दच्वा ताभ्यो सं०।२.प. फ. ब. 'संस्क)रेःः इति नास्ति । ३. प. क. दकतत्वेन च । 

01€.; (11. ¡, ७6८. ॐ, § 8. 
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"> अस्याथः--भगिन्यश्वासंखताः संस्कतेव्या भ्रात॒भिः । किं कृता ?-- नि 
जादंशाच्वतुथमेश दत्वा । अनेन दुहितयेऽपि पितुरूर्ध्वं अशमागिन्य इति म्यते | 

सुवोधेने 

५ [भगिन्यश्च निजादुश्ात् ̀  इयत वचने व्याख्यातृणां विप्रतिपत्तेविचमानघ्वात् सूक्ष्म 

स्वाच्चाथंस्य सखनेवोच्यमानोऽथो नान्य इव्यभिप्रयेणाऽऽह--अस्याथे इति । ““ असंस्छृता- 

स्ट सस्कायोःः इत्यसु प्रा्चमां्मवानुषञ्य व्याच -- भगिन्यश्वासस्कता 

इति | केचन ““निजादंशात् इति पदमेव व्याचक्षते ; तद्यथा-यावन्तो आआतरस्तावातोऽश्ान् 

विधाय स्वासस्वादं्ाच्चतुथश्चतुर्था भागो दातव्यो भगिन्यै । तथा भारनीष्विस्वे बह्ुव्वे 

चेकेकस्ये प्रत्येकं चतुर्थो भागो दातस्य इति । अपरे तु आ्रःतरभिः; स्वास्स्वादंसाचतुर्थ 
चतुथेमशुदद्धल् भगिन्य दातव्यम् । यदा द्वे मभिन्यौ बह्भयो वा, तदाऽष्युद्धतमेव भाग 
ता गृह्ठीयुः न प्रथगुद्धार इति व्याचक्षते! तदुमयमनुपपन्नम् । तथा हि--आये पक्षे येको 

भ्राता भगिन्यश्च सक्ष वा, तदा भगिनीम्यश्चतुर्थैऽरे दीयमाने श्रातुरकेञ्नता स्यात् । 
अथेका गिनी बहवो अआातरस्तदा आाच्राभिश्वतर्थेचतुैऽये दीयमाने च्रातुरिवांशो 
भगिन्याः खात् ; तथा च पुत्रापेश्षया पुञ्याः न्यूनांशप्रापकवचनापेरोधः । द्वितीये तु 
व्याख्याने मागेन्या एकत्वे ्रतृणां च बहुत्वे पूोक्त एव दौषः ; ्रातुरेकस्वे भगिनीनां च 

बाङभद्री 

तच्चतुथैभागस्यास्पस्वेन तच्राप्यं शकर्हपने अतितुच्छता स्यार्दृश्स्येति तस्य समुदायतद्रचनवि- 

रोर्धेः।कोऽयमेतस्याथे इति चेत्तत्राऽऽह-- अस्यां इति] एकवाक्यतया पूर्वाुपङ्गेणाऽऽह-- 

भगिन्यश्चेति। चो भ्रतुसमुचये ।दत्वेति,-- नेदं संस्कारोपयोगिद्म्य दानपरं-श्नातृद्रव्यसं- 

भवात् , तस्य ्रातृकवत्वेन दानानपेश्चषणाच्च । किन्तु भ्रातुरंशवत्तासामपि ततः एथगेञ- 

दानपरमिल्यवरयं वाच्यम् ।तच्चायुक्त-- तासां तद्वत् स्वत्वाभावात् बिशेषवचनाभावाच।तस्मा- 

देतदनुवादान्यथानुपपस्यैव तस्स्वत्वाभावेऽपि तदनन्तर तासामप्यंशोऽस्तीत्यनुमीयते स च 

विनिगमनाविरहा उभयोस्तदेव । सामान्येनाऽऽ्ह-- अनेन दुहितरोऽपीति | 

अन्यथेतद्नुपपत्तिरुकतेवेति भावः । अथग्रागुक्तचरममते पश्चद्वये दत्तदोषद्वयस्य 
वक्ष्यमाणार्मराकरणिपच्य्भमुक्तचरमेकदेरयुक्तमतद्रयनिराकरणपूर्वकं खोपपत्तिकमदोषं स्ते 

१. क. मन्यन्त् । च. मन्यते 1 २. थ. "अमरः इव्यारम्य ‹ व्याचक्रृतेः इत्यन्तं नास्ति । 

२. द्. वेनं मागं ताश्च णृ०।४.थ द्. "पक्षे इति नास्ति ५.थ. द्. साष्ट, तदा प्रति- 
भागिनि चतु° । &. थ. द्. तुरधिकांशतम भ०। &. भ. कल्पनायामपि भगिन्यौ । ७ प ब.भ. 
प्रथमपक्षे प्रत्येकमपि भगिनीनां तुरीयांशदानान्तुरीयांशमित्यादि विरुद्धम् ; भव्रतु तदभावात्तदिरुदरये- 

तेति कोय० । 
(016. (11. 1, 56८. ण, § 6. 
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तत्र निजादंशादिति प्रयेकं परिकस्पितादंशादुद्रूय चतु्थोरो दातव्य इयेवमर्थो न 
भवति ; किन्तु यलातीया कन्या, तजातीयपुत्रभागाचतुथौरामागिनी सा कतेव्या | 

एतदुक्तं भवति | यदि ब्राह्मणी सा कन्या, तदा ब्राह्मणीपुत्रस्य यावानंश भवति, 
तस्य चतुधौरशस्तस्या मवति | ** तय्यथा-यदि कस्यचिद्राह्षण्यव एका पत्नी 

ुत्रश्चकः कन्या चैका, तत्र पिच्यं सर्वमेव द्रव्यं द्विषा विभज्य तत्रैकं मागं चतुर्धा 

विभज्य तुर्यमं कन्यायै द्वा रषं पुत्रो गृह्णीयात्; यदातु द्रौ पुत्री एका कन्या, 

सुबोधिनी 

सप्षाष्टत्वे आओाचुभागस्यैव कनिष्ठसवे तचतुथभागस्य स्वस्पत्वन तत्राप्यश्यकद्पनायामतितु- 

च्छता स्प्रार्दृशस्येति “दच्वांऽश तु तुरीयकम् इस्यस्याविषयः । भवतु वा तथाऽपि ८) 

तद्वचन विरोधः। अस्मदुच्यमानरत्ि तु प्रत्येकं भगिनीनामपि चतुथीरसिद्धस्तुरीयकमिष्येतत् 

पद् न विरूदधते।त्वतन्मते तु तदभावाद्िरुध्येतेत्यनेनार्थप्ायेणेकदेशिमतं निराकुचन् स्वम- 

तमाह}*-- तत्र॒ निजादशादिलयादिना रोषं ब्राह्मणीपुत्रो विभञ्य गृहीतः 

नालमद्वी 
मतमेतत्तात्पयंभूतमाह -- अत्र॒ निजादशादियादिना ब्राह्मणीपुत्रो विभज्य गृह्णीत 
इलयन्तेन । अत्र मृखवाक्ये। तत्रेति पाडे उक्छबोद्धा्ानां मध्य इलथैः।इति--इलस्य उभयं 

कोडाकृलाऽऽह--म्रत्येकमिति | अयं च निजादिव्यस्याथेः । अनेन श्ञाद्चीयव्यवच्छेद्ः । 

अयमथे इति-- प्रागुक्तद्विविधमिलयथः । न मेति--मागुक्तदोषापत्तेरिति भावः । भागा- 

दिनेन पञ्चम्यन्ताथः। शाख्ीय उक्तोऽभ्रिमः । नन्वेवमपि कथनमाच्रान्न ततोऽत्र रक्षे 
भेदः स्फुटतया भासतेऽत आह-- एतदिति । मवतीति-- “चतुश्च इति वक्ष्यमाण 

वाक्येन प्रतिपादितो मवतील्यथेः । तथा च स एव निजांश इति तस्तिपादितांऽराचतुर्थौ- 
~ @, 4 

शं तस्यै दच्वाऽवादिषटं स्वयं यथासंभवं गृह्णीयादिति निजां शस्य व्यवस्थितत्वे तत्तरीयांशद्- 
नामात्र तस्ये न तुं प्राग्बद्ग्यवस्थितामिति नात्र पक्षे प्रागुक्तदोषापत्तिरिति भावः। 
इदमेवोदाहरणवबाहुट्यग्रददौनेन विशदयति-- तद्ययेत्यादिना । यदीति -- यत्रेव्य- 

येकम् । तत्रेति-तदेदथंकं वा । एवमभरेऽपि । एतदभ'वे वक्ष्यमाणवाक्येन 

तत्राष्टावंश्ाः प्राक्ठाः सन्तानभेदेनेति तुल्यांशरामेन चस्वारश्चस्वारोऽश्ा इति 

रामात् फलितमाह-- सवमेव द्रव्यं द्विधा विभञ्योते ] एवमग्रेऽपि बोध्यम् । 

एतद्र चनमाह--तत्रेति,--तथोभैध्ये इयथः । शोषं सवैम्। दानसाम्येऽपि प्रहणवेरक्षण्य 

१, त. गृहीयुरित्य० । २. ब. भ. पक्षेऽतो मेदः । ३.प फ, ब व्यवरहितवे। 

016,: 1. 1, 5०८, ५, ९ 6-?. 
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तदा पितृधने सव त्रेधा विभज्य एकं भागं चतुधौ विभज्य तुरयिमां कन्यायै दत्वा 

रषं द्रौ पुत्रो विमज्य गृहीतः; अथ वेकः पुत्रो दवे कन्ये, तदा पिव्यं धनं त्रेधा 
विमज्य एकं भागं चतुर्धा विभज्य तत्र द्रौ भागौ द्वाभ्यां कन्याभ्यां दक्वाऽवशिष्टं 
सवं पुत्रो गृहार्तलिवं समानजातीयेषु समविषमेषु भरातुषु मगिनीषु च योजनीयम् । 
-भ्यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः क्षत्रियाकन्यैका, तत्र पिव्यं घनं सप्तधा विभज्य क्षत्रि- 
यापुत्रमागांल्नीश्चतुर्घौ विभज्य तुरीयां क्षत्रियाकन्यायै दत्त्वा शेषं ब्राह्मणीपुत्रो गृह्णा 
ति। यदं तु द्वौ व्राहमणीपुत्रौ क्षत्रेयाकन्या चैका, तत्र पिव्यं धनमेकादशधा विभ- 
ज्य तेषु त्रीनशान्षत्नियापुत्रभागांश्चतुघौ विभज्य चतुंथंमरां ्षत्रेयाकन्यायै दत्वा रोष 

सवै ब्राह्मणीपुत्रो विभज्य गृहीतः | एवं जातिवेषम्ये भ्रातृणां मगिनीनां च संख्या- 

क (५ 

सुबोधिनी 

इत्यन्तेन | एवं जातिवेषम्ये भ्रातृणां चेत्यादि भगिनीनां तत्र जातिवेषम्ये भ्रातृणां 
भगिनीनां च सङ्खया सम्ये एव द्रष्टव्यम् ; तद्यथा -- ब्राह्मणीपुत्रः कन्या चै 

वाङ्भद्धी 

सूचकस्तुः। अत एव तदा पितुधनमिति पाठः एवमेग्रेऽपि। यद्यपि भगिन्यश्चेति भातु भिरिति 

बहुवचन द्ये नांशमिस्येकवचनेन चानेक्चातुकतैकानेकभगिन्युदेदयेकेकतुरीयांशकमेकदानखा - 

मन प्रयेकं भगिनीनां मागसंबन्धलामो नःतथाऽपि वक्ष्यमाणमानवे वीप्साप्रथक्पदयोस्सत्वादा- 

द _ द्रौ भागौ द्राम्यां कन्याम्याभिति।एतेनेक एवांशो भगिनीभ्यां देय इति मदनपारिजातो- 
क्तमपास्तम्--कन्याबहुवे ्रगुक्तदोषापत्तेः । एवे चाव॒ नशमिति जातावेकवचनम् । इतिः 

समाप्ता । एवं पुत्रबहूत्वे कन्याबहुष्वेऽपीव्याह--एवभेति । विजातीयेष्वाह--यद्ा विति। 

अच्र साम्याभावेन प्राग्वत् द्वेधा विभागास्भवादुक्तयुक्तेराह- सप्तेति । वस्तुतस्तु 

ुत्रस्यवेत्याह-- पुत्रभागानिति । रषं सर्वं एवसुक्तेवैपरीस्ये बहुत्वे च बोध्यमिस्याह-- 

एवं जातीति । तत्र जातिवेषम्ये आरातृणां भगिनीनां च सङ्खथासाम्ये इत्थं बोध्यम् । 

१.ख.यत्र। २.ख ग. तेषु क्ष॒त्रियापुत्रभागा सीश्वतु° । क. तेषु इति नारित । शेषं 
ख. ग. वत् । ३. क तुरयिमशं । ४. क. च सवेमिति नासि 1 ५. थ. द्. च ।क्च०।६. ब. 
इत्युक्तयेवाऽऽह् । 

010.: @. [, 560, श, §इ १-8. 
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याः साम्ये त्रेषम्ये च सर्वत्रोदनीयम्। -* न च“द्वांऽं तु तुरीयकम्इति तुरीरया- 

सुबेधिनी 

तथा क्षत्रियापुत्रः छन्या च तथा वैद्यायाः शूद्रायाश्च एवमष्टावपव्यानि चत्वार्य॑पस्यानि 

किय: चत्वारि पुमांसः। ““चतुखिद्रयोकभागाः स्युः? "इति वचनेन व्राह्ण्यपत्ययोरष्टावंाःः 

क्षत्रियापलययोः षट् ; वेदयापत्ययोश्चस्वारः : शु द्रापव्ययोद्रौ ; एवं विह्यतिभागान् 

कुरवा ब्राद्यणीकन्यकाये स्वजातिविदितार्दशचतुष्टयरूपान्निजाद्धागात् चतुथंमंशं दद्यात् 

्षत्रियाकन्यकाचै स्वजातिविषिदादंशत्रयरूपान्निजाद्धागाच्चतुथेमंशं ददाव् । वेरेयाकन्यकाये 

स्वजातीवीह ताद्शद्रय रूपान्निजाद्धागाद्त॒थमं दयात् ; शुद्ाकन्याय स्वजातिविदितदेका- 

दारूपादेव निजाद्ागाच्चतुथसंशं दत्वा तत्तद्धागाद वशिष्ट द्रव्यमकीच्स्य ब्राह्यणादिपुन्नाः कमा- 

चतख्िचयेकमागान् गृह्णीयुः; वेषम्ये तु अतृणां भागनीना यावस्या व्यक्तयस्ताचतीनां 

आआन्रादीनां तावरतोऽशांश्चतुखिद्रयेकभागादिकमेण कल्पयित्वा कन्यकानां स्वस्वजात्त- 

विहिताद्धागचतथ चतुधेमेन्ञे दत्वावरिष्टतद्धागद्ग्यं पुनश्चतुस्याद्क्रमण वभन्य श 

बाङभद्री 

तद्यथा-- ब्राह्यण्याः पञ्चः कन्यका च, क्षत्रियाया: पुः कन्यका चः एवं वेद्याद्यूदयोरपि, 

एवं चाष्टावपत्यानि चस्वारः पुमांसश्चतसरः खयस्तत्र ˆ 'चतुाल १ इति वक्ष्वमाणवाक्येन बाद्य- 

णापत्योरष्टावंशा क्षश्चियापत्ययोःषट् वेदयापत्ययोश्चत्वारःशूदापत्ययाद्रा;-एव वशत मगान् 

रत्वा ाद्यणीकन्यायै स्वजापतिपुत्राषेदितादशचतुष्टयरूपान्रजाद्धागाचठुथम श दद्यात्; क्षात्र- 

याकन्याय स्वजातिविहितादशत्रयरूपा्निजाद्धागाच्चतुंधमंशं ददात् ऽवङ्याकन्याय स्वजात- 

पत्रविदहितादंशद्यरूपान्निजात् भागाच्चतुथंमंशं दयात् ; शूदाकन्याये स्वजातिपु्रविहितादे 

कादारूपान्निजाद्धागाच्च॑तथमश्ं दद्यात् । ततोऽवशिष्टं द्रव्यमेकाकत्य ब्राद्यण्यादपुन्ना 

ऋमाच्चतुच्िष्वेकभागान् गृह्णीयुः । वेषम्ये तु अ्रातृणां भगिनीनां च यावत्या व्यक्तय 

तावतीनां ्रत्रादिष्यक्तीनां तावतोऽल्ाच् चतुखी तिक्रमेण कस्पायत्वा भयेनागभ्यः स्वस्वजा 

ति प्रविदहितादशाच्चतुथ चतुय॑मंश्चं दच्वाऽवशिष्टं तत्सवं दव्य चातरस्ते पुनः "तुखरास्यायद् 

मेण गृहयुरिति । केचित्तु उक्तरीत्वैव तुरीयमंयं कन्याये दच्वा-- तेनव ववाह कार्यो 

न तु समुदितद्रव्येण विवाहोंऽशदानं च एरथगित्याहुस्तन्मतं खण्डयति न चेति | इति 

१ थ. ° चतुष्टय" इल्यादि "वेद्याकन्यकाै स्वजातिविहिता' इत्यन्तं नास्ति । २. 

त. एतदादि "तत्तत् ° श्यन्तं नस्ति । ३. म याशं द०। 

(016.: ©. 1, 56८, श § ऽ 8-9. 



दायविभागग्रकरणम्] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ६६५ 

शाविवक्षया सस्कारमात्रोपयोाशे द्व्य देति व्याख्यानं युक्तम् ; मनुवचन- 

विरोधात्--““स्वभ्योऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदयुश्रोतरः प्रथक् । स्वात्छाद्चा- 

चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥* इति । -* अस्याथः--त्राह्मणादयो भ्रातरो त्रा 

हमणीप्रभतिभ्यो ममिनीम्यः खेभ्यः स्वजातिविहितेभ्यो ऽशेभ्यः““ चतुरो ऽशान् हरेदि्ः" 

इयाव्विक््यमणिभ्यः स्वातादंशादा्मीयमागाच्चतुं चतुथ मागं ददुः] न ्चोऽऽतमीया- 

द्वागाडुद्रय चतुथा दय इत्युच्यत; कन्तु स्वजातवाहतादकस्पादराल्पथक्दधग करस्य 

सुबोधिनि 

हवीयुरि्येवं योजनीयम् । संस्कारमात्रोपयोगिद्रन्याभेति;--सस्कारो विवाहः । 

८“स्वेभ्योऽशोभ्यंः'” इति मनुवचनं स्वोक्ताथेपरत्वेन व्यच्षे-अस्याथे इयादिना। मजुवचने- 

ऽप्येकदेरिग्याख्यान निराच्ट- न चात्राऽऽत्मीय मागारिति } अत्रापि जातिवेषम्यं आ्रातृणां 

बाटमट्धा 

इत्यस्य, संस्कारेति विवाहान्तेव्यादि। दच्छेतीति व्ययीृत्येत्यथः। यद्यप्येवं व्याख्याने दोषद्वयं 

प्रागुक्तमत्रेव, तथाऽपि स्वमत परसमतमपीति सूचयन् दोषान्तरं च तन्न प्रतिपादयन्नाह- - 

मन्विति । एतेन देशाचाराब्यवस्थेतनि मदनपारिजाताद्युक्तमपास्तम् । तदेवाऽऽह--- 

स्वेभ्यो ऽशेभ्य इकति । तं ग्रतिपादयन्ैस्प्रव्वादिना स्वोक्तार्थपरतया व्याचटे- - 

अस्याथे इति । तत्र कन्याव्वं स्वपितृ्नरूपतं न तु स्वनिरूपितमित्याह--भगिनीम्य 

इति । स्वेभ्यः इत्यस्य व्यास्या--स्वजातीति । तथा चाऽऽत्मी्यपरः सः। स्वात् स्वादशा 

दि्येव सिद्धे बहुवचनान्ततदुक्तिसाम्यंत्तरस्वरूपमाह -- चतुर् इति + वक्ष्यम
ाणस्य 

निर्देशः । स्यब्छोपे पञ्मीः--तानाभरक्ष्यत्यथः; हतुप्चमा चा । दानग्रहणयोः प्रव्येकसं- 

बन्धलामाथ वोप्सादात्याह-- स्वात् स्वादिति । स्वशब्द आत्मायपर इत्याह--- आलमी- 

याक्षिति } चत॒ःखब्दश्चतुथपरो लक्षणयेत्याह-- चतुर्थं चतुथोपिति+-इयं वीप्सा पथक््पद्- 

भ्या । एवं चेतदुक्तिविरोधस्तद्कधाख्याने इति भावः । अलापि प्राुक्तकर्दाराच्यास्वा न्" 

व्याह- न् चात्रोति,-मचुवाक्य इत्यथः। उक्तहेतोः स्वेभ्योऽशेभ्य इत्यस्याऽऽनथक्यापत्तश्चात 

भावः | प्रागुक्तसिद्धान्तमाह--किन्त्विति | अत्रापि जातिवेषम्ये सद्धयावेषम्ये च पूवाक्तेव 
न स = 

१ --९., ११८.।२.ख.् दसीयामीय्भा० । घ. ड दात्मायादव्मायाद्धा° । 

२३. ख, त्मभा० । ष. च. स्मयभा० ॥ 8 कृ. घ. ज. गेकस्य एकस्य । ५. थ. दु. भ्यास्त्ात । 

द, ब. यन् स्य०। ७.प फ.ब. ' सः" नास्ति। < भ. श्यमाह 1 ९" ब स्यान रकार 

नचासिति । 
016, : 11. 1, 56९. ण), §$ 9-10. 
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६६६ याज्ञवस्क्यस्म्ृतिः [व्यवहाराध्यये 

कन्यायै चतुरथोऽरो देय इति जातिवैषम्ये सङ्वावेषम्ये च विभागक्टटुिरुकतेव।““पतिता 
स्युरदित्सवः! इयकरण प्रयवायश्रवणादवद्यदातव्यता प्रतीयते | ** अत्रापि 

चतुभागवचनमाविवक्षेत संस्कारोपयोगिद्रव्यदानमेव विवक्षितामेते चेन ! स्प्रति- 

येऽपि चतुथीशदानाेवक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्रयवायश्रवणाचेति । -न्यदपि 

कश्चेदुच्यते--अशदानविवक्षायं बह्ुभ्नातुकायां बह्वधनव्वं, ब्भगिर्नाकस्य च निध- 

4 क विभ 

दवाहिकमाजयितृणामेव द्रव्यमिति । अतस्साधारणादिव भातरः संस्कायाः भगिन्यश्च । 
यदि स्वस्पं द्रव्यं वा न स्यात् ततो निजादंशाच्चतु्थमंशं भगिन्यथमपमीयान्यत् समं 
विभजनीयमेव ।॥ १२४ ॥ 

सुबोधिनी 
भगिनीनां च वैषम्ये पूर्वोक्तैव व्यवस्थल्याह--जतिवेषम्ये संस्यविषम्ये" शोत | नय 
कन्यानां प्रीतिदानमेव न त्वावर्यकीमयत जह-- पतिताः स्युरदित्सव इत्यकरण इति । 

एवे मनुवचनव्याल्यामाक्षिपति--अत्रापि चतुथभागवचन पिति । समाधत्त न स्मृति- 
दये ऽपीति  स्खतिद्ये याज्ञवलक्यस्मतौ मयुस्छतौ चेलथैः। अङदानविवक्षायां बहु्रात- 

काया इति,--“दचखांऽशं छ तरीयकम्?› इत्यत्र ““स्वात् स्वादंशाचतुथमागम् `” इत्यत्रापि 

चतुथौशदानविवक्चायामित्यथेः ॥ १२४ ॥ 

बारमद्री 

भ्यवस्थवयाह-- जातीति ] नज भगिनीनां प्रीतिदानमेव न त्वावर्यक ; तव् कथ विधिः 

परकषेश्वात आह--प॒तिता इति } अदित्सवः--दाहमनिच्छवः । आतृणामिति भावः । 
एवसुक्सवा केचिन्मतेन प्राग्वदनत्रापि रङ्ते--अत्रापीति। अपिः पूैसुचये । एवं सत्ये. 
तद्विरोधस्तत्र भ्याख्यनेनेति भावः । भत एवाऽऽह--स्मृतिद्रयेऽपीति ,-मनुस्रतौ याक्ञ- 
वल्क्यस्खतावपीत्यथः। पूवोनुक्तदोषान्तरमाह--अदाने प्रवायति ,-मजुस्सृताविति शेषः। 

तथा सत्ति तदथस्वेनेवोपयुक्तावर्यक्वे ठञ्पेऽदाने प्रव्यवायश्रवणासङ्गतिः स्पदटैवेति 
भावः । एवं दानावङ्यकत्व चरमप्रागुक्तेकदेशिमतव्याख्यानदये दोषापात्तिः तदव- 
स्वत कल्याचटुाक्त खण्डयति --- यदपीति । अरति, --स्छतिद्रये चतुथौशचत्यथः। 

स ~ ~ ~ ~ न 

१. कृ. भाग० |२.@.रुत्ता।३.थ द्. “ जाति" नास्ति | ४9. त. वेति। ५. दु.ये 
याज्ञ । ६. भ. कमिति कथं । ७. भ. ‹ एवम् ` आरभ्य त्रापि? इत्यन्तं नासित।८. भ. ख्यनेति। 

(016. (1. 7, 56, 1, $§ 10-12. 



दायविभागग्रकरणम् }] ससव्याख्यभिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ६६५७ 

नता प्रापरोतीति, तदुक्तरीत्या परिहृतमेव। न ह्य्ाऽऽत्मीयाद्भागादुद्धत्य चतुधारास्य 
दानमुच्यते येन तथा स्यात् ; *भअतोऽसहायमेधातिथित्रभर्तीनां व्यास्यानमेव चतुरस, 

त्वि (का न॒भारुचेः । ** तस्मापितुरूष्वे कन्याऽप्यंशभागिनी | प्रवं चेधक्कि्ित्पिता 

ददाति, तदेव छमते विङेषवचनामावादिति सवंमनवयम् } १२४ | 
*> एवं “विभाग चेदिता कयौत्”' इत्यादिना प्रबन्धेन समानजातीयानां आतृणां परस्परं 

पवा च॑ सह् विभागक्ढपतिरुत्ता; अधुना भिन्नजातीयानां विभागमाह-- 
[नद् ट्भ्येक ] १0 कः जा 

चतुक्चिद्धयेकभाग स्युवेणद्चो बाह्यणालसमजाः ! 
क्षत्रज 19 वेडजा दव्येक = 
त्रजाखिद्यकभागा विड्जास्तु भागिनः ॥ १२५॥ 

{4 ४ [9 ५ ## °'तिस्रो वणानुपूर््येण'्रौति ब्राह्मणस्य चतखलः, क्षत्रियस्य तिखः, वेद्यस्य 
दे, शूद्स्यैकेति भायौ दताः । तव ब्राह्मणात्मजा तब्राह्मणोत्पनना बर्ण्चः ,* वर्ण- 

सवणौनां समो विभागः। नानावर्णास्तु चतुखेदयेकभागा इत्यादि] | १२९५ 

बाङ्मद्टी 
तत् तदपि । उक्तेति, -- स्वजातिपुच्रविदितादंशादित्यथनेत्यथैः । दपरोक्तन्य- 

तिरेकसुखेनाऽऽह -- न यत्रेति } उपसंहरति अत इति । असहायेति स्वतन्तरेत्य्थः । 
प्रागुक्तहेतोः, उचितापिति--चतुरखमिति प्रचुरः पाटः। एवव्यवच्छेदयं प्रागुक्तमेवाऽऽह-- 

न चात] एखितिपरमतात्पथंमाह-- तस्मादिति | पितुरूध्यै प्रयाणाव् | कन्यापि सवौ 
दुहिता । वं मरणात् । तत्रोपसहारे विभागे इ्यचुक्त्या उपक्रमेऽपि अनेन दुहितर इत्यन्ना- 

नुक्त्या, तस्य पूवैतोऽरूाभेन च विभागे सत्यसति च दुहिता तच्तु्थाश्चभागिनी तद्- 

नन्तरमिति सिद्धम् । अत एवेकपुन्रस्थरेऽप्युपपादनं कृतमिति बोध्यम् ॥ १२४ ॥ 
सङ्गतिमाह- एवमिति ! वचनबाहइल्यादाह-- प्रनन्धेनेति [जस्य संभवमाह -- तिस्रो 

वर्णेति । ईति इस्यनेन । एका स्वीया वतेते एवेत्याह- चतस इति । दरिता इत्यादिः 

आचाराध्याये इति भावः। तत्र तासु सतीषु । ननु पितुबौद्यणस्थैकस्वेन ई वणभेदोऽ- 

त आह-- वणे शब्देनेति] तत्र॒ वणंशब्दस्य नियतयपुस्त्वेनात्र सखीषु रक्षणायामपि 

$. ख. ज. अस्मत्दटाय ० । घ. अस्मत्संप्रदाय० | २. व्य० ११४. । ३.ख.ग.ज. 

८ न्व नाप्ति। ४. वि० वैरयमों येकभागिनो ५. जआ० ५७. 8. भ. तदेव प०। ७. फ. 

दुहिता” नास्ति । <. फ़. जत्र । ९. ब. च तच ० । ५०. ब. ‹ न नास्ति। 

(016, ; (1. 1, <66. #], $§ 32--14 ; 566. "117, ऽऽ 1--3. 

13 

14 



>£ 

६६८ याज्ञवस्क्यस्मरुतिः [ग्यवहाराध्याये 

राब्देन ब्राह्मणादिवणौः लियः उच्यन्ते । ““सद्धैवकवचनाचच वीप्सायाम् ” ई्य- 
धिकरणकारकादेकवचनादरष्सायां रस् 1** अतश्च वरणे वर्णे ब्राह्मणोत्ना यथाक्र- 
मं चतुचिद्रवेकमागाः स्युः भवेयुः । +> एतदुक्तं भवति--त्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पना 

एकैकराश्चतुरश्चतुरो मार्गाहछभन्ते । तेनैव क्षतियायामुसनाः प्रयेकं त्रील्वीन् भागान् 

ब्राह्यणस्य चतसृषु ब्राह्मण्यादिषु यदा पुत्राः स्युः तदा द्व्य दशधा विभञ्य 

ब्राह्यणादिक्रमेण चतुखिद्रयेकभाक्त्वं स्याद् । चत्वारो ब्राह्यणरस्याडाः, क्षत्रियस्य त्रयः, 

वेद्यस्य द्वे, एकः शूद्रापुत्रस्य । एवं क्षत्रियजातानां त्रयः क्षचरियस्य चेदयस्य द्वौ एकश्च 
द्रस्य । एवं चेरयजातस्य वेद्यस्य दौ एकरश्ू्वापुच्रस्य इति व्यवस्था । ननु च द्विजातीनां 
शूद्रापुत्रो नास्ये व--तद्भिवाहग्रत्तिषिधात् । सत्यम् । स्मृत्यथघ्रान्त्या तु प्रसक्तावयं विभाग 

इत्यभिप्रायः ॥ १२५ ॥ 

सुबोधिनी 

सद्कयेकवचनाच वीप्सायापीि।अस्य पाणिमीयमूज्स्यायमथैः-सङ्खयावाचिनश्चिकवच- 

नाच्च वीप्सायां चोालयायां शस्मरल्यो भवतीति । सङ्ख्यायां द्रोद्रौ ददाति द्वियो ददाति । 
(^ 

एकवचनोदाहरणष्वेन प्रकृते दश्ेयति-अधिकरणकारकादिति,-- सम्येकवचनादल्ः। 

बारुभद्च 

पदस्थैव तदङ्गीकारात् । गङ्गायां घोष इति वन्न दोष इति भावः । बाहुल्याथीदिलयस्याप्रापे- 
राह--सद्धयेकोति,-- अस्य पाणिनीयसून्रस्य सङ्थावाचकधादेकवचनान्ताच्च वीप्सायां 

शस्प्र्ययः स्यादिलयथैः । द्वौ द्वौ ददाति द्विशो ददातीति सङ्कथोदाहरणम् । माष इत्येक- 
वचनोदाहरणम् । यद्यपि एकवचनशब्देन परिमाणशब्दा एव गृह्यन्त इति जयादियनो- 

क्तम् ; तथाऽपि तदन्यस्यापि ग्रहणमिति वामनमतमेव युक्तम् ¦ अत एव पदशः स्वरोऽ- 

क्षरश इत्यादि सङ्गच्छते । अतिप्रसङ्गस्स्वनभिधानाद्वारणीय इति भावः । तदेतदभिप्रेल् 
1 (0 

दवितीयदिषयतामत्राऽऽह--अधीति+-अधिकरणसप्म्येकवचनान्तादिव्यथः। एवं पदार्थमुक्त्वा 

वाक्याथैमाह--अतश्वेति,-तादशात्त्तः शसश्चेलयथः । स्युरिव्यस्थेव स्पष्टां भ्याल्या-- 

भवेयुरिति । उक्तं विशदयति-- एतदिति । एकेकद्या इति, चिन्त्योऽयं योगः) एकश्च 
इति त॒ पाठ इति केचित् । वस्तुतस्तु सोऽपि साश्ुरित्यन्यन्न स्पष्टमिति वोध्यम् । तेनैव 

ण 

१.अ० ५. ४.४२.।२.क. ध. ङ, च स्न् वैश्या०। ३ ब. ततः तत्र शञाकैचे । 

(.016.; (1. 7, 96८, 11, इ ६ * -4. 
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(4 (५. 4 क च 

टभन्ते | वेश्यायां द्रौ द्रौ शुद्रायमिकमेकाभेति } *^ क्षत्रजाः श्ष॑त्रियेणोत्पन्नाः-व्णराः 
इयनुवतते--यथाक्रमं व्रिद्येकभागांः ; क्षत्रियेण क्षत्रियायामुत्पनाः प्रयेकं ति- 

त्रीन् भागान् कमन्ते; वेदयायां द दर; शद्रायमिकमेकम् | ++ विडजाः वेद्येनो- 

त्पनाः--अत्रापि वर्णश्च इयनुवतते-यथाक्रमं द्ववेकभागिनः। वेदयेन वेस्यायासुत्प- 
नाः प्रयेकं द्रौ द्रौ भागौ कमन्ते; शद्रायामेकमेकम् । ** सद्रसयेकेव मार्योति भिन- 
जातीयपुत्रामावात्तत्पुत्राणां पूर्वोक्त एव विभागः । ** यद्यपि चतुचिद्धवकमागा इय- 

विराषेणोक्त, तथाऽपि प्रतिग्रहप्राप्तमूघ्यतिरिक्तवेषयमिदं द्रष्टव्यम् ; यतः स्मरन्ति-- 

५८न प्रतिग्रहभूर्दया क्षत्रियादिसुताय वे । यद्यप्येषां पिता ददान्मृत विप्रासुतो हरेत्॥” 
शाति । * प्रतिग्रहम्रहणा्रयौदिटन्ध। मूः क्षत्रियादिसुतानामपि भवयेव, शूद्रापुत्रस्य 

सुबोधिनी 

तत्पुत्राणां पूर्वोक्त एव विभाग इति +--तस्य शद्रस्य पुत्राः ञ्ुचासुन्पन्नास्तत्पुत्राः तेषां पूर्वो 

त्तो विभागः.*विमागं चेत् पिता कुर्यात्? इत्या दिना.“विभजरेन् सुताःपिवोरू््वम् दलादेना 

चोक्त इयथः । प्रतिग्रहशब्दोपौदानसाम्यात् क्रयादिरन्धायां सुवि क्षवियादिसुताना- 
मपि भागोऽस्तेवेलयाह-प्रतिग्रहमरहणादिति । किञ्च इतोऽपि कारणात् क्षन्नियादिसुतानां 

बाठमश्च 

बराह्यणेनेव। छभन्तइत्यस्या्रे संबन्धः । अग्रे यथायोग्यं तदध्याहारः। तेनेवेादन्ना इत्यसाय 

उभत्राप्यनुषङ्गः । उत्तराधोथमाह-- क्षत्रा ईति | योग्यतयाऽऽह--त्रिद्रयेकेति । 
अस्य वेदचमाह -- क्षत्रियेणाति । विड्जा इति “द्धौ विस्लो वैश्य- 

मनुजो "ई्यमरः। प्राग्वदाह- वेद्येनेति। तप्पुत्राणामिति- तस्य श्यद्रस्य श्ूद्रायासुपपन्नानां 

पुत्राणाम्। पूर्वोक्तः--“ विभागं चिता ”” ईत्यादिना ^ विभजेरन् सुताः ईल्यादिना 

चोक्त एव विभाग इत्यथः । विरेषमाह-- यद्यपीति । भ्रः शाखक्चेत्रादिका । यथाचैतत्तथा 
7 १ अनुपदमेवोक्तम् । बाहेस्पल्यमाह --न प्रोति| तत्राऽपि विशेषमाह प्रतिग्रहेति.- 

तद्वहणसामथ्यादिस्यथेः। तच्र सुत इति जलत्यसिप्रायं प्रव्येकाभिप्रायं वैकवचनमित्याह-- 
सुतानामपीति। एवं च तन्नापि तेषां विभागोऽस्तीति भावः।अच्र हैत्वन्तरमप्ाह-- सदरोति,- 
तानन त 0 ि 

नि 1 त् 

१, ग. घ. त्रियोत्प० । २. क. भागिनः । ३. क णच ।४.क ध. त्तमिदं। ५. ख. 
दिना । &. व्य०११४. । ७.व्य० ११७. 1 ८.० ना० २६९. । 

(016. 9. 1, 9९८, 917, $§ 4--9 
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विरेषग्रतिषधाच--““सूद्रयां द्विजातिभिजौते न भूमेमागमहेति |” इति। यदि क्रया- 

दिप्रात्ता भूः क्षत्रियादिसुतानां न म्वेत्तदा शद्रपुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो नोपपद्यते ¦ 
4 

* यत्पुनः 'व्राह्मणक्षत्रियविशां श्धापुत्रो न रिकिथमाक् । यदेवास्य पिता ददात्त- 

देवास्य धनं भवेत्” ईति, तदपि जीवता पित्रा यदि शुद्धापुत्राय किमपि प्रदत्त 

सुबोधेना 

ऋादिरुन्धभूभागोऽस्तव्याह--दद्ापत्रस्येति । श्यं द्विजातिभिजांत इति,-- 
अत्र शुद्यामिति न शयुद्मायीयाम् अपि तु स्वख्ियां श्रद्रायाभित्यथेः-- दढ भायौस्वे रख 

तस्यां जातस्य कुण्डगोरूकयोरन्यतरस्वेन भागानहैष्वात् । अतः शयुद्यामिति छान्दसम् । 
नलु भवतु शूद्रापुत्रस्य विशेषतो भूभागप्रतिषधः ; एतावता कऋयादिराप्षायां भुवि 
क्षत्रियादिसुतानां विभागप्रािः कैत इत्यत जह-- यदि क्रयाद्धराप्ता भूरिति । शुद्राषु- 

तरस्थेव श्ङ्गग्रष्िक(त ?)या निषेधात् श्चन्नियादिसुतानां भागोऽस्तीति गम्यत इत्यथैः । 

ननु सखवल्पमेतहुच्यते शूद्रापुत्रस्य भूमेभागो नास्तीति; यतो वचनान्तरेणांशमात्रमेव 

निषिध्यते तस्येष्याशङ्कय परिहरति-यत् पुनव्राह्मणक्षात्रयवियामिरादिना । जीवता 

बारुभदट्री 

तस्य तद्धागस्य विशेषेण प्रतिषेधाच्चेलयथः। तथा चाऽऽदिदाब्देन वेदय एवात्र न दुद्र इति 

भावः । तद्वचनं तदीयमेवेत्याह--र्रयामिति,--अत्र युद्ध न श्यदभाया, तथा सति 

तस्यां जातस्य ङृण्डगोखकयोरन्यतरस्वेन भागानहैस्वेनासङ्गव्यापत्तेः । अपि द्विजञा- 

शू द्कन्यकेतिवस्रयोगः । एतेन छन्दसः प्रयोग इस्यपास्तम् । द्विजातीष्युक्स्या 

शूद्जातस्तु भाग स्वं कभत एवेति सिद्धम् । नयु भवतं तस्य तथा, ता- 

वताऽपि तेषां तत्र सा कतोऽत आह-यदीति । श्धायुन्रस्यैव शज्गग्राहिकया 

निषेधात्तेधां तत्र भागोऽसीति गम्यत इत्यथः । श्चद्रापुत्रस्यांशदानपरमूरस्यं तदीयवचना- 

न्तरविरोध तदीयन्यूनताश्च परिहरति-- यत्पुनरिति -यियथेः अस्येति शेषषष्ठी} जपि- 

स्तजा्वीयस्रलयन्तरससुच्ायकः। किमपि किंचिद्पि। म्रदत्त भ्रसाददत्तं कृचिदेवमेव पाठः 

9 क भूमो।२.ग दायमाक् | ३. म० ९. १५५. ।३ थ. ^तुः नास्ति) ५ थ. 
द्. कुतस्त्य ० । &. ब. अपि तु । फ. द्विजातिरखलद्रकन्याकेकयीतिवत् । ७. भ. तुतथा । 
<. प. फ.ब.षामा०। ९. ब. स्थत°। 

016.: 11. 1, 5५, ण, § 9--20. 
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स्यात्तदविषयम् । यदा तु प्रसाददानं नास्ति, तदेकांडाभागेवयविरुद्धम् ॥ १२५॥ 
+* रूर्ववि भागशष किन्निदुच्यत- 1 

अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्त दद्यते । 
तसपुनस्त समेरशोर्विमजरन्निति स्थितिः ॥ १२६ ॥ 
“ * परस्परापहृतं समुदायद्वव्यं विभागकाटे चाज्ञातं विभक्ते पितृधने ४ 

यदद्यते, तत्समैरंरोविमनेर्नियेवं स्थितिः चाघ्रमर्यादा । ** अत्र समैरदौरिति वदता 3 
उद्धारविभागो निषिद्धः । विभजेरन्निति वदता येन दृस्यते तेनैव न ग्राह्ममिति 

असमांशभाक्तेऽपि तु -- अन्योन्यापहतं द्रव्यं विभक्तेर्यत् दृरयते । 
क नी 

पित्रा सुद्रापुत्राय य(त्) दि) किञ्चित् दत्तं स्यात्, तदा शद्रापुत्रोऽशभाक् न भवती- 
त्यथः ॥ १२५ ॥ 

उद्धारविभागो निषिद्ध इति+--““अ्येषठं वा ब्रेष्टभगन' दस्युक्तांशविभागो निषिद्ध 

इत्थथैः। केचित् “ अन्यान्यापहृतम्'› इस्येतद्वचनं विभागः सञुदायद्रभ्यापहारे कृतेऽपि 

बाङभट्ी 
अतं एवाग्रे तथेव वक्ष्यते। एवंच सर्वधा तैदवांशभाक् न भवतीति भावः । एतेनानृढ्युदा- 
पुलविषथं तदिति मन्दोक्तमपास्तम् । तस्यापि प्रकरणादूढापुत्रविषयकत्वसभवादन्यच्र -प्रागु- 

क्तरीत्या भागानहैस्वाचच दासस्थरे तदभावस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च | तदैकारोति अत एव 

तत्र विशिष्य मूभ्रागनिषेधोक्तिसाफल्यामिति भावः ॥ १२५ ॥ 
सङ्गतिमाह--सर्वति। घजजपाः पुंसील्यस्य भायिकत्वाच्छेषामेव्युक्तिः किंचित् पद्यास्मकम्। 

परस्परेति,-- सवैरेवेलयथेः । खीयेस्वीये बाधकाभावात् सामान्योक्तिरुम्यमाह -- 

समुदोति।विमक्ते इति-सति सप्तमी। तस्स्वारस्यादाह--विमूगेति] यत्रेयस्य सवै विभागे 

इत्यथैः । अत एव साका्कुस्वाच्छेषमाह-- यदिति । पुनः जप्यथं पश्चादथ वा। ते इति 

प्योक्तं बोध्यम् । स्िलयथमाह-रास्रेति । अत्र वेति--अत्रापीयथः । अपिना 
पूवैसञुच्चयः । अवेव्य्वं पाठे पूव यथा तथावास्तु अत्र तु सवथा निषिद्ध इयथः । 

वदता यीश्वरेण। एवमग्रेऽपि उद्धारति,--““्येष्ठं वा बरेष्ट"दत्युक्त इल्यथैः । केचित्त 

$ ख ग. अथस० २. क.च व्यवि०।३ क ज निति स्थि० । ४ थ एतदा- 
दि ° तदा" इत्यन्तं नास्ति । ५.व्य० ११४. ।६थ द्. केचनान्यो० ७ ब तदा सौँऽश०। 
८. ब. एतदारभ्य ‹ इत्यर्थ. इत्यन्तं नास्ति । ९. प. फ ॒समुदितेति । १० भ. लव सर्व० । 

(.016.: (1. 1, 56९, 17), § 10. 56८. 15, 1--3. 
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दशितम् । ** एवं च वचनस्या्थवत्वान समुदायद्व्यापहारदोषामावपरत्वम् । #* 

ननु मनुना ज्येष्ठस्यैव समुदायद्रव्यापहारदोषो दर्दितो न कनीयसाम्--*“ यो ज्ये- 

ष्ठो विनिकुर्वीत छोमाद्ातुन्यवीयसः। स ज्येष्ठः स्यादमागश्च नियन्तव्यश्च राजमिः।। 

ईति वचनात् ] ** नैतत् । यतः संभावितखवातन्व्यस्य पितृस्थानीयस्य स्येष्ठस्यापि 

दोषं वदता य्येष्ठपरतन्त्राणां कनीयसां पूत्रस्थानीयानां -दण्डप्रपिकनीत्या सुतरां 

तत्युनसतस्समेरित्यादि ॥ १२६ ॥ 
® (0 

स्थितिव चनं निविचिकेव्सम् ॥ १२६ ॥ 

सुबाधिनी 

तेषां दोषो नास्तप्यियतत्पराभेति व्याचक्षते। तदखदिव्याह--एवं च् वचनस्याथेवच्वादिति। 

अयमभिप्रायः --पूर्वोक्तशीलयया श्रतसर्मांश्वभागावेधानमावेणेव वाक्यस्य साथकस्वा- 

दश्रतदोषाभावपरस्वं न करप्यम् । ततः सस्ुदायद्रुव्यापहरेऽपि दोषोऽस्तीति ! नन्वस्तु 

दोषः सतुय्येष्ठस्येव न कनीयसां मनुना तथोक्तत्वादिव्याशङ्कते -- ननु मनुना 

व्येष्ठस्यैवेति । विनिङर्वीत तिरस्छृयात्--वञ्चयेदिति यावत । दण्डाप्ूपिकनीव्योते,-- 

बाख्मद्री 

विभागाईमभद्रभ्यापहारे कृतेऽपि तेषां न दोष इ्येतद्रचनतास्पयैमिस्याहुः । तत् 

खण्डयति--एवामिति,--उक्तरीव्येत्यथेः 1 उक्तरील्या श्रुतसमांशविभागविधानादिमात्रेणव 

वाक्यसाफस्यनाश्चतदोषामावपरत्वकल्पनस्यानो चिल्येन समुदायद्रव्यापहारेऽपि तेषां दोषोऽ- 

सत्येवेति भावः । नन्वस्तु दोषः, तथाऽपि स अयेष्टस्येव नान्येषां -- मनुना तथोक्तत्वादि- 

ल्ाह-- ननु मनुनेति | एवेन अन्यभ्यवच्छेदः । तदेव स्पष्टाथमाह- न केति,- 

तद्धिज्नानामिलयथेः । विनिकुवींत तिरस्कु्यात् - वञ्चयेत् इति यावत् । न तावदेवेल्याह-- 

अभागश्च इति । एवमग्रेऽपि । नियमनं दण्डः । बहुवचनेन देशान्तरगमनेऽपि तत्रल्यराज- 

दण्डः सूचितः । वदता इ्यख मनुनेयत्रान्वयः वस्तृतस्तदभावावाह-सम्भेति,-- 

बहनि: ग्येष्ठव्वमेव तद्वीजम् । अत एवाऽऽह--पित्रिति तदुक्तं मयुनेव ^“ पितेव 

पाखयेव् पुत्रान् व्ये्ठो तृच् यवीयसः । पुच्रवच्च पि वतरन ज्येष्ठे आराति धमतः ॥ यो 

उ्येष्ठो ग्ये्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । अञ्यष्ठ्रृत्तियस्तु स्यात् स सपूज्यस्तु 

बन्धुवत् ॥ ?› ईति । अपिः विरोधे। बद्ता मनुना। ज्येष्ठेति, - षष्टीतवपुरुषः । दण्डेति 

१,ख.ग.घ.रेदो० । २--९. २१३, ३.थ.द्.-अतः। ४.थ.द्- षो (ना- 

स्ति ?) इति । ५. प. फ. ब. ‹ तेषां नास्ति । &.--९ १०८; ११०.। 

(018.: ~. 1, 56५. 1, ऽ९ 3 -6. 
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दोषो दरित एव । तथा चाविरेषणेव दाषः शरूयते---““यो वै भागिने भागाल्ुदते 
चयते वेनं स, यदि चैने न चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयते?” इति । ̂ * थो भागिनं 
मागां भागाच्दते मागादपाकरोति भागं तस्मे न प्रयच्छति, स भागाज्न एनं नो- 

तारं चयते नारायति दोषिणं करोति ; यदि तं न नारायति, तदा तस्य पुत्रं पौत्र 

वा नारायतीति।** ज्येष्ठविरेषमन्तरेणेव साघारणद्रव्यापहारिणो देषः श्रुतः । 

सुबोधोनि 

अपूपानां समूह आपूपिकम् : ““अचित्तहस्तिधेनो्ठक् "” ईति उक् ; तथा चौँऽमरः “आपू 
पिकं शाष्कुलिकमेवमाद्ययमचेतसाम्। ` ईति आपूपिकं यस्मिन् दण्ड प्रोतं बद्धवा, स दण्डो यदि 

चोरेरपहतस्तद्ा आपूपिकमपि सुतरामपहृतमिति गस्यतेतदवत् प्रकृतेऽपि स्वतन्त्रस्य पितृस्था- 
नीयस्य ञ्येष्ठस्य यदा समुदायद्वग्यापहे दौषः, तदा सुतरामन्यषामिति।न केवर न्यायतः 

किन्तु वाचनिकोऽपि दाषः श्रूयत इल्याह-- तथा चाविङेषणेयादिना । नज सुदायदरव्ये 
स्वस्यापि स्वत्वमस्तीत्यपहारदशायामपि स्वद्रव्यमिष्येव गृह्यते; अतोऽपहतैदोषो नास्तील्य- 

बाटेभदटरी 
9१८२. 

दण्डापूपिकसंबान्धिन्यायेनेयथः रीलेति पाठान्तरम्} अपूपानां समूह आपूपिकम्^.अचित्त ?ईइंति 

ठक् । दण्डस्याऽऽपूपिकं दण्डापूपिक; तथा च यप्सिन् दण्डे अपूपिकं प्रोत बद्धं 

वा, स दण्डो यदि चोरादिभिरपहतस्तदाऽऽपूपिकमपि सुतरामपहतं यथा तद्रद्- 
त्रापि ज्येष्ठस्य दोषे तेषां सुतरां स इव्यर्थः । तथा च अ्येष्टादिपदसुपरक्षणसिति 

भावः । अत्राय श्रुतिमपि मानस्वेनाऽऽह--तथा चेति। वै निश्चये । श्रुत्यर्थं प्रतिपा- 

दयज्घक्ताथं विशदमाद-- यो भागिनमित्ति । गृहीतसवैभागे तदसंभवादस्तीव्येतत्स्वार- 

स्याचाऽऽह--भागाहमिति। भागाद्खदते इत्यस्य व्यास्या--भागादिति] तस्य व्वल्या- 

भागमिति। भागिनमिल्स्य यमित्यादिरिव्याश्यनाऽऽह-स चेति | चो ब्युत्करमे वाक्यार- 

कारे इति भावः । सं इत्यन्तं दवितीयं वाक्यम् । लक्ष्याथमाह-- नदेयादि | 

तृतीयवास्य माह-- यदीति । स इष्यस्य चेनानुषङ्गः ¦ आय्याथाथमाह-- तदेति । 

साकाङ्कन्वादाह -- तस्येति | दितीयाथाथमाह--चेति | तव तस्य तदभावं शङ्कते-- 

१.ग. च चैनम् । २. अ० ४.२.४७. ।३. त. धाहाम०। ४. तु° स० १५३. 
। ५. थ. द, : दोष ` ‹ इत्यादि. ‹ पिदोष ` इत्यन्तं नास्ति । ६. प. ब. त इव्युक्तं ख० । 

(016,; (1. 7, ऽ€6, 1ॐ, &§ 6--8. 

२; 
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६७४ याज्ञवल्कयस्मतिः [ व्यवहाराध्ययि 

*+"अथ साधारणं द्रव्यमात्मनोऽपि खं मवतीति स्वत्ववुद्धया गृह्यमाणं न दोषमावहतीति 

मतम् । ** तदसत् । स्ववबुद्धवां गृहीतेऽष्थवजंनीयतया परश्वमपि गृहीतमेवेति 
निषेधानुप्रवेरादोषमावहयेव ।** यथा मद्रे चरौ विपन्ने सदृशतया माषेषु गृह्यमा- 

सुबोधेनि 

भिप्रायेणाऽऽश्ड्ूत--अथ साधारणं द्रव्यमिति | यथा स्वस्य स्वत्वं समुदायद्रव्ये, तथा मा- 

गाहाणामन्येषामपि तत्र स्वत्वमस्तीत्यपहारदशायामन्यद्रव्यमपि सवौन्मनाऽपहतमेव स्या- 

दिति ^“ परस्वं न गृह्णीयात् `° इति निषेधकराखानुप्रवेशादस्स्येव दोष इति परिहरति- 
(~ = (~ + [> श र, = 

तदसदिलयादिना । +[असुमेवाथ द्रढयितुं षष्टन्यायमुदाहरति- यथा मोदे चरो विपन्न 

बारुमद्धी 

अथेति । अषिति--- जनयताद्ैथः । सञुदायद्रृव्ये स्वस्यापि स्वत्वसस्वात् 

अपहारवशायामपि स्वद्रव्यमिलेव ग्रहणेनापहते्दोषो नेति भावः । वरजीति,-- 

परस्वस्वस्येटादिः। यथा तत्र स्वस्वत्वं तथान्येषामपि तदस्त्येवेति तस्य वज्ञनासंमवात 

तहक्ञायामन्यद्रव्यमपि सर्वैथाऽपहतमेवेति । निषेधाश्च बलीयांस इति न्यायेन 

० परस्वं न गृह्णीयात् 2 इति निषेधश्ाख्ानुप्रवेशादस्स्येव दोष इत्यथः । 

अत्र॒ दा्याय दृष्टान्तस्वेन षाष्टन्यायसुपन्यसति- तथेति | षष्टे वृतीयपादषष्ठाधि- 

करणसून्रं "* विप्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छतः ̂ इति । + [तच्च ^“ अयज्ञिया चै माषाश्च- 

णकाश्च कोद्रवाः" "इति श्रूयते। अत्र संशयः -““मोद्धं चरं निवपेत्” इति विहितभुद्धाभावे आतेनि- 

धित्वेन माषा माद्या न वेति । तन्न पूवंपक्षः-- व्रीद्यभावे नीवाराः इव तदभावे ते आद्यास्तच्वेन 

जातिसादरयामावेऽप्यवयवसादरयात् ; यत उक्तनिषेधो माषादिरूपेण ्रहणे प्रवतैते, न त॒ 

सुद्रावयवोपादानेनावजंनीयतया प्राप्तमाषाद्यवयवरूपेणः; अतः प्रतिनिधित्वमेवेति । सिद्धा- 
न्तस्तु--माषादिजातीयस्य स्वात्मना यक्ञसाघनत्वं तेन निरस्तस्-““भयच्िया माषाः इति 

सामान्यश्रवणात् ; अतो नान्तरीयका अपि माषावयवा व्या. एव; तस्मास्प्रतिनिधिष्वेन 
ते न आद्या इति ।]* तदेतदभिग्रेल्य ॒तच्र तावद्धिकरणपूवैपक्षं सङ्ग॒द्याऽऽ्ह- मौर 

इति, -- विकारे ““सुद्धादण्"' इध्ण् । विपन्ने नशे पुनस्तदौषभ्ये इति शेषः । 

१ ग संभव० । २. क. बुद्धवावुगरहीतो० । ३. ख.ग. च. पि वज । 
%. अश ४. €. २५. । 

~016,: (1. 1, 5९0. 1, ऽ§ 9- 1]. 



दायविभागप्रकरणम्] ससन्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्य। च ६९७५ 

णेषु '“अयाक्ेया वे माषाः" इति निषेधो न प्रविक्षाति--मुद्रावयववुद्धया गृ्यमाण- 
त्वादिति पूवेपक्षिणोक्त मुद्ावयवेपु गृह्यमाणेषु अवजंनीयतय।, माषावयवा अपि गृह्य- 
न्त एवेति निषेधः प्रविरयेव इति राद्धन्तिनोक्तम् । 

सुबोधिनी 

इत्याेना |]* ष्तृतीयपादाधिकरणं “प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छूतिः” इति । 

=.“ अयन्तिया वै माषाश्चणकाः कोद्रवाः ” इति शरूयते । तत्र संश्यः--“ मोदं 

चरं नि्ैपेत्ः इत्यस्ति ; तत्र सुद्गाभावे प्रतिनिधेस्वेन माषा ग्राह्या न वेति । पूरवे 

पक्षस्तु--बीद्या्यमवे नीवारा इव सुद्ाभवे माषा; प्रतिनिधेयाः । ननु ^“ अय- 

लिया वै माषाः" इति निषेधान्न प्रतिनिधेया माषा इति चेन्न ¦ माषादिरू- 

पेण हि तन्न निषेधोन तु द्धावयवोपादानेनावजनीयतया प्राप्तमाषाद्यवयवादिरूपेण, 

अतः प्रतिनिधेया इति । राद्धान्तस्तु--माषादिजातीयस्य हि सवौत्मना यक्ञसाधनत्वं निर- 
स्तम् ““अय्िया वे माषाः? इत्यनेन साधारण्येन श्रतेः; अतो नान्तरीयका अपि माषावय- 

वा वज्यौः \ तस्मात् प्रतिनिधित्वेन माषा न आद्या इति! | म्रन्थयोजना त्वेवम्-अधि- 

करणस्थे पृवैपश्चं सङ्गद्य दशेयति- यथा मद्रे चराविति । अयम्थैः- मोद्धे चरो नष्ट 

सुद्धाभवे मुद्रसद्छतयः मेषु गृद्यमाणेषु“अयद्धिया वे माषाश्रणकाः कोद्रवाः” इत्येतन्नि- 

वेधशाद्ं न प्रविशति, निषेधो ना्ि--यतो मषिषु मुद्धावयवाः सन्ति, तलस्थितसुद्धाव- 

यवबुद्धयैव माषा गृयन्ते न स्वरूपेणेति । सिद्धान्तं सङ दशेयति- सुद्रावयवेषु गृह्यमाणे 

अवर्जनीयतयेति। अयमाशयः “अय्या ते माषाः ' "इत्यनेन सामान्येन माषजातिनिंषि- 

ध्यते अतो भुद्रावयवद्ुद्धया गृद्धमाणेष्वपि मवचेव्ववज्जनीयतया रिंषिद्धमाषजातीयाव- 

बाङभटी 

भ मुद्रेति माषाच्यवयवानां तदवयवसाद्रयेन तददयवबुद्धयैव अहणान्न स्वरूपेणेयथेः । 

अथ सिद्धान्तमाह--मुद्रेति ““ अयज्ियाः "` इवि सामान्येन माष्रजौतिनिषेधात्त- 

दद्ध्या गृद्यमणेष्वपि तेषु अवर्जनीयतया निषिद्धमाषजातीयावयवा अपि गृद्न्त एवेति 

निषेधधसर रएवेत्यथैः । उक्तन्यायोऽत्रापीति ददौयन् तन्मतखण्डनसुपसंहरति-- 

१. क. च. राद्धान्तेनो° । २.जे० ६.३. २० ।३थ द. पसभवान्न ।॥४.थ.द्. 

गायवयवादा०। ५. प. फ. माषनातिप्रसर । ब. माषजातिनिषेधप्रसर । 

(016.: @. 17, 5९५. 7 § 3३. 
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६७६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराघ्याय 

क क 

12 +» तस्माद्रचनतो न्यायतश्च साधारणद्रभ्यापहोरे देषोऽस्येवेति स्थितम् ॥ १२६ ॥ 

1 ** द्ववपुष्यायणस्य भागविशेष दरयस्तस्य स्वरूपमाह-- 

अपुत्रेण परक्त्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 

उभयोरप्यसे। रिक्थी पिण्डदाता च धमेतः ॥ १२५ ॥ 
2 «*“'अपुत्रां गुवेनुज्नातःइ्यादुक्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना परक्षेत्रे परस्य 

स 
समविभागप्रतिपस्यथंमोरसानां विथागधमेः; तदभावे तु अपुत्रण परक्षेत्रे 

इत्यादि ॥ १२७ ॥ 

सुबोधिनी 

यवा अपि शृ्यन्त एवेति निषेधशाखप्रवेश्चोऽस्तीति । उक्तं न्यायं दाश्टौन्तिकेऽप्यभिप्रायतो 

दुहौयन्नकदेशिमतनिराकरणमुपसंहरति-- तंस्माद्रचनत इति ॥ १२६ ॥ 

बारबद्र 

इत्यादे; न्यायः षाष्टः । एतेन परस्व. =,१५ 

तस्मादिति । वचनं -- यो वै 
त्वक्तान पूवकं स्वस्वहेतुं विना स्वस्वत्वारोपकस्स्तन इति रोकप्रसिद्धोऽथैः । नख नेदं 

मम इदं परकीयमिति विवेकः-- द्व्यास्याविभक्तत्वात् । तथा चाच्र साधारगधने तदसंम 
वादिदमयुक्ताभेति प्राच्योक्तमपास्तम्--मन्वथोक्तानात् । म्रच्छन्नं॒वेति कातीयस्तनलक्षणे 

दम्य परसंबन्धमात्रं विवक्षितमिति न तद्भिरोधः । अन्योन्येतिवचनबखात्तथा इति तु न- 

तस्यान्या्थ॑त्वस्योक्तत्वात्। एतेन कातीये परशब्दात् स्वीयत्वन्यवच्छेदेनैव तस्स्वत्वापगम 

इत्यपि तदु क्तमपास्तम् 1 १२६ ॥ 

यर्थापृवैशरते सङ्गलयभावादाह-दरधामुष्येति,-तथा च तस्य पूर्वभागापवाद भूतभागवि- 

शेषोपयोगित्वमेव पूवेसङ्गतिरिति भावः । घेत, शाखतः--अस्य शब्दार्थ तावदाह-- 

अपुत्रामितिः--““अपुत्नां गुबेनुक्ञातो देवरः धुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोघ्नो वा घृता- 

भ्यक्त कताविया् ॥ आगभसभवाद्रच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् । अनेन विधिना जातः 
® (^ क ्षत्रजोऽस्य भवेत् सुतः ॥* इति जाचाराध्याये विवाहप्रकरणे मूखोक्तविधिनेल्थैः । 

1 

१. ख. सिद्धम् । क. उ. च. छ. द्रितम् । २. आ. ६८. । ३. क. द्ुक्त० । ४. 
ख. ग. परभा० | ५. द्. इद् प्रतीकं नास्ति । &. प. फ. यथाश्रुते । भ. यथपर्वशरुते । 
७, आर ६८, ६९.। 

(016. : (1. 1; 966५. 1ड, §§ 12 ; 56५, >, ६६ 1--2, 



दाय विभागप्रकरणम् } ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च॑ ६७७ 

0 मायायां गुरुनियेगनेत्पादितः पुत्रः उभयोबींनिक्षत्रिणोरसौ स्थी सिहर 
पिण्डदाता च धमत हति।** अस्याथः--यदाऽक्तो नियुक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुत्रो- 3 
ऽपुत्रस्य क्षत्रे ख्वपरपुत्राथं प्रदत्तो यं जनयति, स द्विपितृको ्यासुष्यायणो द्वयोरपि 

खिथहारी पिण्डदाता च } +“ यदा तु नियुक्तः पुत्रवान् केव क्षेत्रिणः पुत्राय 4 

प्रयतते, तदा तदुत्पनः क्षित्रिण एव पुत्रो भर्व॑ति न बीजेनः । स च न नियमेन 
बीजेनो रिक्थहारी पिण्डदो वेति; यथोक्त मनुना -““क्रियाभ्युपगमास्क्ेत्र 

द ८ बाजार्थं यत्प्रदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टौ बाजी क्षेचिक एव च] इति । 

सुबोधिनी 

८“अपुत्रेण परक्षेत्रे'?इल्यसख“उभयोरप्यसौःइतयस्य च प्रस्युदाहरणं दद्ीयितुं तास्पयो - 

माह - इ्यस्याथं इस्यादिना । इति शब्द एवं करब्दार्थो वक्ष्यमाणाभिग्रायः। तदिदानीं 

प्रस्ुदाहरणमाह- यदा तु नियुक्त इति } उक्तां मजुवचनं प्रमाणयति- यथोक्त 

वाठुभटी 

स्वमन्वा्यनुरोधेनात्र विशेषोऽयम् । भायोयां पाणि्रहणयोग्यायाम् । साकाङ्कुत्वादाह-- 

गु्धिति । अपिनैष्फस्ये सृचयन्नाह--उभयोरिति । इत्यस्याथेः इत्यस्य शाब्दोऽथेः । नन्वे- 

तावताऽपि द्वाञुष्यायणपदाुक्तेः कथमस्य तत्वमिवयाङकायामपत्रेगलादिसूचितं तच्वमेव 

रिक्थहरणादौ निमित्तं नान्यदिति तत्सूचितं व्याञयुष्यायणत्वमिति प्रतिपादयन् अपुतरेणेल्या- 

देः प्र्युदाहरणं च ददौयिष्यन् तात्पयथेमाह--यद्ाऽसाविति | तथा च “ इल्यस्याथः 

इत्यस्य मध्यमणिन्ययेनात्राऽप्यन्वय इति एवं वक्ष्यमाणोऽस्याभिभ्रायाथं इयथः । 

अपिः स्पष्टाधः । एवमग्रेऽपि । पुच्ार्थ-- पुच्रो्च्यथैम् । स इति--यत इति शेषः। तस्यैव 

भ्याख्या- द्रूबामुष्योति| अतत इति शेषः, भस्युदाहरणमेवाऽऽह-- यदी विति।अ्रापि विशेष- 

माह-स चेति ,--अद्भयासुष्यरायणश्चिल्थेः । तदानीं पुत्रस्च्वेतदभावेन तदर्मावेऽप्यनन्तरं 

तन्नाशादन्यस्याधिकारिणोऽमावात्तदा अयमेवाधिकारीति सूचयितुमाह- नियमेनेति । वा 

चार्थं । मूखानुक्तं॒विश्चेषं कथयितुसुदाहरणप्रत्युदाहरणयोम नुसंमातिमाह --यथोक्तमिति | 

तन्राऽऽे तामाह - क्रियेति | यद्विशेषकथनाथं मनूक्तिः तस्य प्राधान्यं सूचयन् सप्रतीक- 

१. ख. च. वतीति । २.-- ९. ५३. । ३. भ. विष्य ( {) उदाहुरण० । 

016: ~}, 1, 966. >, 86 ०--&. 



६७८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवह्[राध्याये 

(भा क 

** क्रियाभ्युपगमादिति अचोत्पनमपयमावयोरुभयोरापि भवविति सविदङ्गीकरणादय- 

धचत्रं क्षजखाभेना बाजावपनाथ बीजिने दीयते, तज तस्मिनकषतरे उत्पन्स्यापलयस्य 
नीजिक्षत्रेणौ भागिनो खान दष्टो महर्षिभिः | ** तथा--फङ त्नभि- 

५ 

सन्धाय क्षित्रिणां बीजेनां तथा | प्रयक्ष क्षेत्रिणामर्थो बजियोनिबटयिसी ।|* ईति । 

सुबोधिनी 

मनुना क्रियाम्युपगमादिति | पएवोदाहृतं मनुवचनं व्याचषटे-अव्रोत्पनमपत्यमभियादिना। 
अत्रोत्पन्नंमपल्यमावयोरिति यदा प्रतिन्ञा नास्ति, तदा क्षेन्रिण एव तदपव्यं नोभयोरिल- 
समश्च मजुवचनेन दढयति-- तथा फट त्वनमिसन्धयोति । क्षेन्रिणां बीजिनां वा मध्येऽ 

न्यतमेनापि फरूमनभिसन्धाय तथा तथत्यनन परक्षेत्रे यद्पत्यसुत्पाद्यते इति 

नाठभद्वी 

धारणमिदं व्याचटे-्रियेति | एवमभेऽपि ! अन्न करियापदविवक्षितं संविस्स्वरूपमाह-- 

अनोत्पेति।अत्र,- कषेत्रे | उत्पन्नम्--उष्पस्स्यमानम् । सोवित्-परतिक्ा पञ्चम्यन्ताथोऽयभि- 
= (~ त्याह--अङ्खीकरणादिति। कषेत्रस्वामिनेपि+-- विचयमानेऽपि तस्मिन् षण्डत्वाभिप्रायमिदम्। 

इदमपि स्वरीव्यैव अन्यथा स्विदञ्ुपटक्चषणमपि बोध्यम् । बीजाथैमिलस्य व्याख्या-- 
बीजवेति | अथादाह-- बीजिने इति। यदस्तदाकाङ्ुत्वाच्छेवेणाऽऽह-- तस्मिन् कषेत्रे इति। 

तस्येल्यस्याथमाह --उपनष्यापत्यस्येति। तच्च इहेत्यस्थ शाख इत्यर्थः । तत्र प्रयोगस्याऽऽ- 

षैत्वात्तदनुरोधेन स्वयमपि तथेवाऽऽह--बीजीति। मागिनौ इलस्य यथाश्रुतार्थासंभवा 

दाह-- स्वामिनाविति। दितीये तमाद-तथेति। तुः--उच्छवैरश्चण्य ध्युत्कमे च । निर्धारणे 

षष्ठाद्रयम् ; अत एव बहुवचनम् । उदाहरणान्तरविवक्षय। तयेति अनेन तदथै दीयते 

यत्तत्र परक्षेत्रे यद्पत्यञुत्पाद्यते इत्यस्याध्याहारः | तथा च क्षेत्रिणां बाजिनां च मध्ये 
अन्यतमेनाऽपि फरूमनभिसन्धाय यत् क्षें तेन तद्र दायते, तत्र च तेन यद्पल्यसुत्पा्ते, 
सोऽपत्यरूपोऽथेः क्षेत्रिणामेव । तत्र हेतुः-- “ बीजाद्ोनि्वेखीयसी * इति । तन्न 

५ हेत॒ः-- प्रत्यक्षमिति, -- तथा रोके दरयत इल्यथैः । फर्मन्र संविदुपमित्याह-- 

१.-- ९. ५२. । २. त. न्नमा० | ३, भ. “अत्रेः आरम्य क्षितम्" इत्यन्तनास्ति । ४. ब 
बतु यत् । ५. ब. वनीयसती। 

(016. : (1. 7, 96८, ४, ६६ 5--6. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससब्यार्यामेताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ६७९ 

#* फर त्वनभिसन्धायेति अत्रोत्पनमपवयमावंयोरमयोरस्िवयेवमनभिष्तन्धाय 

परक्षेत्रे यदपत्यसुत्पा्ते तदपत्यं क्षेत्रिण एव ; यता रबाजादोनिबे्खछयमी-- 
गवाश्वादिषु तथा दशनात् ! *भ्ञत्रापि नियोगो वाग्दत्ता्वेषय एव। इतरस्य नियोगस्य 

सुबोधिनी 

पू्वोक्तमनुषज्यते सोऽपत्यरूपोऽथः क्षेन्निणामेव । अच्रोदाहरणान्तरविवक्षया बहुवचनं 
बीजिनां क्षेन्निणामिनि । तत्र हेतुः “ कौजाद्योनिवैलीयसीः इति । प्रलयश्च प्रव्यक्षेण 

दर्यत इत्यथैः । चवं शछोकयोजना । विशेषास्तु निबन्ध रैव स्पष्टः । इतरस्य 

नियोगस्येति- विवाहिताविषयनियोगस्येलयथेः । नु “ देवराद्वा सपिण्डाद्वा खया 

सम्यङ्नियुक्छया । ” इत्यादिकेन मञुवचनेन विधवानियोगस्य विहितत्वात् “ नान्यस्मिन् 

विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । `` इस्यादिकेन च तक्जियोगस्य निषिद्ध 

व्दाच्च षोडशिग्रहणाय्रहणवाक्नयोगविषये विधिनिषधयोर्विकस्पोऽस््विल्याशङ्कय परिहरति- 

बाङ्भदटरी 

अत्रोत्पनमिति। तत्र तस्य हेतुत्वाथेमाह-- यत् इति। तत्र प्रत्यक्षमिति हेतुरिति सूचयन्नाह--- 

गवेति] तदप्युक्तं मजुनैव---““ओघवाताहतं बीजं यस्य क्षवे रोति । क्षेविकस्यैव तद्वीजं न 

वक्षा रमते फलम् ॥ एष॒ धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च । विहङ्गमहिषीणां 

च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ?” ईति । मेधातिधिस्तु “ तथेवाक्षेत्रिणो बाज परक्चेत्रभ्रवापिणः । 

कुवैन्ति क्षेन्रिणाम्थं न बाजी रभते फलम् ॥ ' इति अविकषेणोक्तस्य श्ेिणां करं न बी- 

जिन इत्यस्य विश्चिष्टविषयत्वमाह । ईीरमिति,-- तयोर्मिथो यन्न फरानभिसन्धानं तत्र 

्श्निणां प्रस्यक्षमनिशधितं फन्टस् | प्रव्यक्षशब्देन निःसन्दिग्धतामाह-- यतो बाजादयोनिबेटी- 

यसीति । क्षेत्रमधिकमिव्यथैः । अनभिसन्धाने क्षेत्रिणः फरुु्ता अभिसन्धाने किं बी- 

जिनः उतोभयोरिति संशये उभयोरित्याह- क्रियेति । एवमेवेतदिति यो निश्चयः ` घखंवि- 

हक्षणः+सा शया तदङ्खीकरणाद्वीजा्थंबाजकाये फरानिष्पच्यथं य दीयते सामध्योद्वीजने इति ग- 

म्यते तस्येह द्र वपीत्याच्थः इति व्याचख्यौ । स्वमतसुक्स्वा प्राण्वद्ापि आचायमतमाह-अत्रा- 
धीप्ति। अपिना विवाहप्रकरणोक्तससुच्चयः । इतरस्येति--विवाहिता विषयस्येल्यथः । तमे- 

१. क. आवयोरास््वि० । २ क. ख. घ. सीति । ३. त. “ एवस्पष्टः › नास्ति | 
४. त. त्वाद्मा(?) । ५. स्पोऽस्तीत्या० । &.--९. ५४, ५५. | ७. म० ९, ५१. । 

८. ब. कठान्तिति ! ९. ब. यक्तम् । १०, ब. सन्धिक० ! ११. भ. चरव्यौ एवं मूरोक्तमथेम् 
एवे स्वमत ° । 

(016.: @1. 1, <€, ॐ, ऽ ई 7--8. 
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मनुना निषिद्धत्वात् -- “* देवरद सपिण्डाद्वा चिया सम्यडनियुक्तया | 

प्रजेप्सिताऽधिगन्तत्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो 

निश्च । एकमुत्पादयेप्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन |? इव्यव नियोगसुपन्यस्य मनुः 

स्वयमेव निषेधति--“'नान्यस्मिनविधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । अन्य- 

स्मिन्हि नियुज्ञाना धम हन्युः सनातनम् ॥ नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कौ- 
क~ भ, (6 (~ + [> (~, (~. -_ ~ = ~ ~ । ^ 

त्यते क्रचित् । न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ अयं द्विजे विद्वादेः पञ्चु- 

बारुभद्री 

वाऽऽह-टेवेल्यादिना साधव इवीत्यन्तेन] तत्राऽऽदौ तस्या नियोगम!ह-- देवरादिति,-- 
तत्सकाशादिलयथेः। सम्यक्--यथाश्ञाखम् । इप्सिता पन्नरूपभ्राक्षच्या । क्षये सति अनेनाऽऽ- 

पदुक्ता। तस्य नियोगमाह-विघेति। वाग्यतः-मोनी। निशि गच्छन्,-सन्नेकमिवया्यथेः। अत्र 

मेधातिथिः-सन्तानश्ब्देन पुत्रः-कायेक्चमस्वात्; अनेनाऽऽपदुक्छा ; अत एव--““्येष्टठो यवीयसो 

भार्यो यवीयान् वाऽग्रजखियम् । पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ` ईलनेन 
मिथो भायौगमने अ्येष्ठाजुजयोः पातिव्यमनापदि स्यपि नियोगे पूवसुक्तम् । नियुक्तया 

अपत्योत्पादनेऽनुक्ञातया गुरुभिः; तथा स्ख्त्यन्तरोक्तेः। सम्यगिल्यनन वक्ष्यमाणघुताभ्यक्तादि- 

नियमानुवादः। गन्तन्येति,-- विधौ छस्य दंप्सिताराब्देन कायैक्षमतामाह । तथा च दुहि- 

तयेन्धबधिरादौ च जते पुन्नियोगोऽनुष्टेयः । विधवाग्रहणमतन्त्रं ्ीबादिखूपे पत्यो जी- 

त्यपि एष एव विधिः; यतो वक्ष्यति-““नियुक्तौ या विधिं हिस्वा वयतां तु कामतः। तान्चुभौ 
पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतर्पगौ ॥ ईति । निशीति+-भ्रीलयाद्यारोकननिवृच्ययम्-- 

वचनान्तरेणेव दिवोपगमप्रतिषेधात् । पूवैविहितनियोग्रतिषधमाह - नान्या्मिन्निति 

पतिभिन्े इत्यथः । नो (हिकेति,--पवेश्चषोऽयमथवादः । चिवाहकमैणि तच्र तव एवं मन्त्र- 

प्रयोगः-^अयेमणं नु देवं कन्या अञ्चिमयक्षत?”“'्या पया जरदष्टिः* “मया पत्या प्रजावतीः" 

इति नेवं श्रूयते मया अत्र नियुज्यसे ततो.जनयेति तादशमन्त्रहणेन मन्त्राभैवादा अपि नै- 
चं विधाः सन्तीति दर्षितम् । तदेवाऽऽह- न विवेति |] अयमिति ---अयमण्यथवाद 

एव नियोगप्रतिषेधकशेषः । अविद्रद्धि- सम्यक् शाखमन्त्रशिङ्गा्नाभक्ञैः । अयं पशु- 
4 १७१ 

?----९* ५९१ ६०. रे ग. घ.ज. एव । ३ म० ९.--५८.। ४. म० ९.--६३। 

(016, ; ~. 1, 566. ॐ, € 8, 
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धर्मो विगर्हितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राष्यं प्रशासति ॥ स मरीमखिखं 

भुञ्जन् राजर्भिप्रवरः पुरा । वणानां सङ्करं चक्रे कामेपहतचेतनः ॥ ततः प्रमृति 
मर मोहात प्रमीतपतिकां लियम् । नियोजयलयपव्यर्थे गहन्ते ते हि साधवः "इति| 
“न च विदितप्रतिषिद्धलादेकल्प इति मन्तव्यम्--नियोक्तणां निन्दाश्रवणात् ; 

सुबोधिनी 

न च विहितप्रतिबिद्धत्वादिति * [समयो विकल्पः अत्र च“अन्यसिमिन् विनियुञ्ञाना धम 

हन्युः सनातम्।'इति निथोक्तृनिन्दाश्रवणान्िषेधे च तदभावान्न समता विधिनिषेधयोः; अतो 

न विकस्पः। | +पोडशि्रहणाम्रहणयोस्तु उभयत्र निन्दाश्रवणात् समस्वेन ग्रहणाग्रहणयोविकस्प 

इलयभिप्रायोणाऽ<ह-- नियोक्ता निन्दाश्रवणादिति ] ननु “तामनेन विधानेन निजे वि- 
0 क 

न्देत देवरः । ” ईत्ति विवाहस्य विहितच्वेन सा भाया स देवर एव पतिरिति दामपलयससु- 

बाङुभद्री 

पसः विगर्हितः अत्यन्तगाह्तः। मनुष्याणामपि प्रोक्तः-म्रवत्तितः। सोऽपीदानीन्तनो न अना- 

दिष्त्यिह--तवेने राज्यं प्ररास्ततीति,--रा्ट् पाख्यति सती्व्यथः । द्विजेर्दि विद्वद्भिरिति 

पडे विगर्हितोऽपि विद्रधिः मनुष्याणां प्रोक्तः पद्यनामेष धर्मो--मातृख्ीगमनं नाम; स च 

प्रचत्तो वेनस्य राञ्ये इत्यथः । तदेवाऽऽह-- स महीमिति । भुज्ञन्ू--पाख्यन् । नु 

राजर्षिप्रवरस्याखिरूमदहीपाखकस्य कथं तत्करणमत अजह--कामेपेति , -- कमेनो- 

पहता चेतना यस्पेलथः । स्पष्टार्थम् अथवादमाह--तत इति । मेधातिथिमतं खण्डय- 

ति-नं चेति } अयं हि तदाशयः--नान्यस्सिन्निति निषेधो तभवतृकाया एव न 

धी बादिजीवत्पतिकायाः; तन भि््नविषयत्वमिति न-सन्तानविच्छेदस्य निमित्तस्य तत्न 

श्रवणेन तस्योभयनच्र तुल्यत्वान् घृताक्तादिनियमस्यापि तर््राऽऽपत्तेश्वःतथा च विधिवान्नेषेधेऽपि 

विधवाञ्रहणस्यातन्वत्वेन निषेधस्याविसिष्वेन ‹“देवरादाईत्यादिविधे“नान्यस्मिन्”* ईति 

नियेधस्य चेकविषयत्वखाथिन षोडयिय्रहणा्रहणवद्धिकल्पः । अयमपि अपत्योत्पादन- 

विघेर्मियत्वे बोध्य इति । नियोक्तणामिति-- जयमाश्यः--““तुल्यार्थास्तु विकस्पेरच् ` 

इच्युक्तेः समयोर्विक्तव्पः; अत्र तु ““अन्यस्िन् हि नियुज्ञानाः' ईति तेषां निन्दाश्रवणान्निषे- 
वी क ®, १५ 

घे च तदभावान्न समता विधिनिषेधयोः किं च ^“ पुत्रेणरोकानू जयति ` इत्येवमादिफलः 

१. क. व्यार्थ तं विगरैन्ति साधवः । २.--९. &४--&८. । ३. म० ९ ६४. । 
४. म० ९. ६९. । ५. ब. पर्मस्त्नत्यन्त० । ६. प. ए ब. व्यथः तदेवाऽऽह् । ७. प. ब. तत्र 

भावापत्तेश्च । ८. म० २.५९. | ९, मम ९. १३७. । 

(;016.: (1. 1, 56८. », $ 8-9, 
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ल्रीधर्मेषु व्यभिचारस्य बह्दोषश्रवणात् ; संयमस्य पशस्तताच्च ; यथा मयुरेव-- 
८८ कमं तु क्षपयेदेहं पुष्पमू्फछैः दयुभेः । न तु नामाऽपि मृह्णीयात्पद्यौ व्रेते परस्य 
त्]? ईति जीवनार्थं पुरुषान्तराश्रयणे प्रतिषिध्य ^“ आसीतामरणात् क्षान्ता निय- 
ता ब्रह्मचारिणी । यो धमे एकपल्तीनां काष्ुन्ती तमनुत्तमम् ॥ अनेकानि सहस्राणि 
कोमारत्रह्मचारिणाम् | दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुठसन्ततिम्। मृते भतरि सा- 

ध्वी छी ब्रह्मच्थ व्यवस्थिता | स्वगे गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः | अपलय- 

खोभाया तु खी मतीरमत्तिवत॑ते।सेह निन्दामवाप्नोति परलोकाच्च हीयते।। "ईति पुत्रा- 

थमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति ; तस्माद्िहितप्रतिषिद्धताष्िकव्प इति न युक्तम् 

+* एवं विवाहसंस्छतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि घर्म्यो नियोग इयत आह--“्यस्या 
1 त 

बाटंभद्री 
अपस्योत्पादनविधिस्तथा चासत्यपत्ये तस्कार्यस्योदधुदेहिकादेरूपकारस्थाभ्रावात् सत्यपल्ये 

मावाद्धिन्नफरत्वम् ; अतो न विकर्पः। षपोडशिग्रहणादा तूभयत्र तज्निन्दाया अश्रवणादङ्गभूय- 
सस्येन फरुभूयस्स्वेऽपि भधानकायंसिद्धावविेषाचच समस्वेन तयो्विंकल्पः इति | तत्र नि- 
न्दायाः म्रागुक्तसवेन संयमभ्राशस्त्ये मनुखमतिमाह--यथा मनुश्चेति+-निषेधतीलयत्रान्वयः | 

अत एवाऽऽह इत्यपपाठः] द्विविधसन्याश्रयणं-जीवनार्ं स्वगंफरूपुत्रा च; तत्राऽऽय आह-- 

कामभिति,--यथेच्छमित्यथैः। क्षपयेत्- -ङशीकयौत् । पुष्पेति,--अबहु्ङृातिव्वादेकवत् 
न। द्भ ; इत्यनेन निषिद्धानैरासः । नामापीति,--आश्रयणादिकन्तु दूरापास्तमेवेति भावः 
द्वितीये आद--आसातिति,--जाङ् मयैौदायाम् अनेन नेषठिकवरतसुक्तम् । क्षान्ता-- 
क्षमावती । नियता--संयता । एकपत्नीनाम्--एकपातिकानाम् अरुन्धस्यीदानाम् | 

अनुत्तमं-- सवेष्छृषटम् | नेष्ठिकत्वादेव दृष्टान्तं वक्तं बरत्तमाह--अनेकेति! कोमारोति 

बाख्यादारभ्य तट्ृतचारिणामिल्यथः । अत एव तत् दृष्टान्तेन दढयति--मृत इति | व्यवेति 
-विना मध्ये विच्छेदामावः सूचितः | स्वगंमिति-सूयोमिति पाशन्तरम् । अचिरादि- 
मागेग्रदशेकम् । एवं संयमस्य प्राश्स्त्यमुक्त्वा तदाषमाह-अपव्येति। भतार खतं 
जीवन्तं च । इह--मूोके । तत्वण्डनसुपसंहरति- तस्मादिति । एवम्--- उक्तप्रकारेण । 

धम्य इति-धमोदनपेत इत्यथः । अन्यथा तत्कथनस्य निर्विंषयस्वापत्तेरिति भावः 

आहेति, -- मबरेवेति भावः । अत्र सवत्र वतेमानत्वं स्वव्यवस्थाकारूपेश्चया 

१- क. बहुशो दो ° । घ. बहुदोपषत्वश्र ० २. ख. ग. घ. ज. यथाऽऽह । अन्न व्या्यानात् 
८ मनुश्च" इति पाठोऽवगम्यते । ३ -५. १५७. । ४ --५. १५८.-- १६१. । ५ प. फ, दौ 

उभयनि० । &. ब, कृशं कु° । ७. प. फ. ब. °दृकति० । 
(016. : 1. 7, 56८. >, §§ 9-10. 



दायविभागप्रकरणम्] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च ६८२ 

प्रियेत कन्याया वाचा सये कते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 

यथाविध्यभिगम्धैनां द्वच ञ्यचित्रताम्|मिथे) मजेताऽऽप्रसवात्सकत्सकृद ताढृते || 

इति ।** यस्मै वाग्दत्ता कन्या स प्रतिप्रहमन्तरोणैव तस्याः पातिरियस्मादेव वचनाद- 
वगम्यते । तस्मिन्प्रेते देवरस्तस्य ज्येष्ठ; कनिष्ठो वा निजः सोदरे विन्देत परिणयेत् । 

यथाविधि यथाञ्ञा्चमधेगम्य परिणीय अनेन विधानेन घृताभ्यङ्गवाङूनेयमादिना 
युछवल्नां छचि्रतां मनोवाक्वायसंयतां मिथो रहस्यागभेग्रहणात् प्र॑तयत्वेकवारं गच्छेत्] 

| पि 9.५ +* अय च विवाहो वाचनिको घृताम्यङ्गादिनिरयेमबत्, नियुक्ताभिगमनाङ्खमिति न 
(५ सुबोधिनि 

स्य्तेस्तदुत्पन्नः ुत्नस्तयोरैरस एव स्यादिव्याशङ्कयाऽऽइ--अयं च विवाह वाचनिक इल्या- 
दिना। "[अयमप्मिसन्धिः-नियुछ भिगमने यथा घृताभ्यङ्गादिकमज्गं विधीयते,तथाऽयं विवा- 

बार्भद्धी 
बोध्यम् । वाचा सव्ये कृते वादने निदत्त! एकेन वाचा दत्ताऽन्येन तथेव प्रतिगृदीतेति 

यावत् । ननु एवमपि पाणिग्रहणामावात्कथं पतित्वमाद--यस्मे इति, -यसदिक्येत्यथः । 
[ (+) अ 9 (0 [क 

तव पित्रादिभिरिति भावः । प्रतिग्रहमिति--पाणिग्रहणंमित्यथैः ॥। क्वचित्तथेव पाठः । 

वचनात् ्रस्पिद्पदितमनुवाक्यात् । अस्मादेव गम्यत इति पाठान्तरम् । “स्याखा- 

स्स्युः आतरः पटन्याः स्वामिनो देददेवरा।'' ईव्यमरादाह--ज्येष्ठः कनिष्ठो वेति | निज 

इयस्य व्याख्या-- सोदर इति । एवमग्रेऽपि । पूवा श्छोकोक्तमनेन विधानेनेति । यद्यपि 

मेधात्िथिना वक्ष्यमाणेन विधनेनेव्येवं तत्रैव योजितम्, तथाऽपि तथा तत्राुपयागा- 
4. „^ 

दाह-अनेनेति ---गच्छेदित्यत्रान्वयोऽस्य । तस्या अपिं विश्ञेषान्तरमाह--रुङ्केति। चतं- 

सङ्कव्पःस च च्निविध इत्याह-मनोवाीति। खचित्वमाह-संयतामिति। मिथो इत्यो- 
दन्तमव्ययम् 1 तदथमाह--रहसीति। जग्रसवादित्यस्य निषेधेन यथाश्चतानुपपत्तेरथमाह 

--आगर्भोति।ऋतावृताविति,- ष्रथक््थगिति जपपाठः। सत् सङ्कत् इध्यस्व न्याख्या-- 

एवकौकवारमिति। मजेत इत्यस्याथः-- गच्छेदिति । ननु ^“ तामनेन 2 इत्यनेन विवाहस्य 

विहितत्वात् सा तद्धायौ सच .तत्पतिरिति दृ्पत्यर्सपत्या तदु स्न्नस्तयोरेवौरसः स्यान्न 

पूवोँक्तोऽत आह-अयं चेति ,- केवरं प्रराथः न स्वाथ; वाचनिकः--यथापूवे तज्नियम- 

भिन्नो विवाहसंस्कार इत्यथः! [अत एवाऽऽह--ुतेति --नियुक्ताभिगमने यथा घृताभ्य- 

६. म०-- ९. ६९, ७०.] २. क. ङ. च. पृथक्पृथगेक०।३. क. नियमाचरियुक्ताभिगमना 

गच्छति तदेव ०। ४. त. त्ताभ्यतुज्ञाने। द्. क्ताभिगमे 1५. थ. द्. ङ्गतवेन वि०। ६. प. ब. यद्िने 

नि०। ७, प. भ. पति० ८. द्वि° म०-र२९२. ९. मण० ९. ६९. | ५०ब् योरौरस ष्व् । 

०1५; ©. 1, 96५, ॐ, $$ 10--12, 
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६८४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

देवरस्य भायोत्वमापादयति । **^अतस्तदुत्पनमपत्यं क्षेचस्वामिन एव भवति , न 
देवरस्य ; संविदा तुभयोरपि ॥ १२७ ॥ 

पुबाधिनी 

होऽपि नियुक्ताभिगमनेऽङ्धं न स्वतन्त्रतया प्रधानकमं येन दास्प्यप्रसङ्गः। |~ * [अतत एव 
नोभयोरौरसः पुत्रः; अपि तु क्षेत्रज एव क्षे्रस्वाभिनः “ अत्रोसपन्नमपत्यमावयोः ` इति 
प्रतिज्ञाया अभावे ; सत्यां ठ प्रतिश्चायासुभयोरपि पुत्र इति]; ॥ १२० ॥ 

बारमद्री 

द्गादिकमङ्धस्वेन विघीयते, तथाऽयं विवाहोऽपि निथुक्ताभिगमने अद्ध न स्वातन्ध्येण 

प्रधानकम् येन दापयप्रसङ्गः* [ पुन भू्वादूडाया भायौत्वासंमवात् ; |+ [अत एव तदमर मचुः 
८८ न दत्वा कस्यचित् कन्यां पुनद॑द्यात् विचश्चणः । द्वा पुनः प्रयच्छन् हि ् रास्ोति 

युरूषानृतम्॥ "इति ।पुखषो मचुष्यः तस्य हरणे यत्पापं तत्तस्य भवतील्यथैः।+ [ततथा च दानाभावे 
कथं भायौत्वमतो न स जरसः पुत्रः, अपि तु क्षेजज एव क्चिन्र स्वामिनः सम्बिद्भावे, तस्सस्वे 

तूभयोरपि।|*तच्रापि बीजिनः ओरस्समो नोरसः इव्यमर स्फुटीमविष्यतीति भावः| तदाह-- 

अत इति । जागभंग्रहणादिष्युक्तेः सङृद्वमनोपदेशाच्च यस्मै वाग्दत्त तदपत्यं भ- 

वतीति ऊुदुकभडः । इत्थमाचाय॑मतं प्रतिपादितम् -- अन्नापीत्यादिना उभयो- 
रपीत्यन्तेन | यद्यप्यत्र तत्वे नोक्त किन्तु सामान्येन ; तथाऽप्याचाराध्याये स्व- 

यं स्पष्टं तथेवोक्तमिति तथेव बोध्यम् ॥ वस्तुतस्तु नेद् युक्तम् । « अद्धिश्च वाचा दन्तायां त्रिये- 

ताऽड्दौ वरो यदि! नच तो दंपती स्याताम् कुमारी पितुरेव सा ॥° ईति वासिष्ठविरोधा- 

पत्तेः।**न च मन्त्रोपनीता स्थात्" इति वृतपादे पाठान्तरं “कुमारी पुनरेव साःइतिचतुथपादे। 

मन्त्रोपनीता-पाणिग्रहणजन्यमन्त्रसंस्कारवती । किं च वाग्दानोत्तः वरे देशान्तरं गतेऽपि 

हि विशेषो नारदनोक्तः स विरूष्येत--““ म्रतिगरृद्य ~ यः कन्यां वरो देदान्तरं जेत् । 

त्रीन् तून समतिक्रम्य कन्याऽन्यं वरयेद्ररम् ॥ खी पुंसयोस्त॒ सबद्धादरणं म्राएवघधीयते । 

वरणाद्धहणं पणे; संस्कारोऽपि विचक्षणः ॥ तयोरनियतं परोक्तं वरणं दोषद्श्नात् ।' इंति। 
परिगृह्य वाचा दत्तां स्वीकृत्य । सव॑हसरे सतीति पाठान०रम्। खीपुंसयोः संसर्गात् म्राक चितय 
क्रियते वरणं,पाणिग्रह्ण,सक्षपदीग्रकूमश्चेति। तञ वरणं नाम वरस्य संप्रदानत्वाय कम्याद्ात्रा 

भराथेनं तदेव च वाग्दानम् । एवं स्थिते तयोः पाणिग्रहणसप्तपदीप्रकमयोः पूवै- 
भावि यद्वरण, तदनियतमनियामकामिलथेः-- तयोरेव भायौव्वोत्पादकर्वादिति मावः । 

१. त. "तु" नास्ति । २,९.७१. | ३. प, ब भवे इत्यमा० । ४. ¢) 
५.9२, २४) २०३. । &. भ. ^ सव०` आरभ्य ° न्तरम् ` इयन्तं नास्ति । 

(.016,; (1. 1, 56८. >, §§ 12--13. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससबग्याख्यामिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ६८५५ 

बाङ्भद्च 

अचत्र मनुरनुपदमव स्फुटीभविष्यति । वरणस्यानियामकत्वमपि पएूवैषरस्य दोषे स 

त्यवेति* ! इदं च माधवीये स्पष्टम् एनदेकवा्यतयव माधवेन --““ वरयित्वा तु यः कश्चित् 
प्रणदयेत् पुरूषो यदा । रक्तागमां खीनतीच्य कन्याऽन्यं वरयेत्पतिम् ॥': ईति कात्यायनो 
प्रणद्यत् देशान्तरं गच्छेत्-- अन्यथा ध्रतीक्षवियर््यापत्तेः इत्यव व्याख्यातम् । वरमिति 

पाठान्तरम ।! इस्थं एतदेक्वाक्यतयोक्तनारदीये ऋतुपदेन रजोद्रशैनमेव न तु कालः; एवे च 

‹*संवस्सरे सतिः "इति पाठान्तर्मयुक्तमेवेति बोध्यम्] सन्त्रोपनीता--पाणग्रहणमन्त्रजन्यसंस्का- 

रवती } तथा च पाणिग्रहणादिकं विना वाग्दानमिवाऽद्धिरपि दानं न भायीत्वोत्पादकमि- 

लयथेः \ कुमारी पितुः 1 अन्यस्मै यादशसंबन्धेन पित्रा विवाद्यते तादक््पितृसंबन्धवती ; 

तथा चन तस्या वेधव्यम् ¦ एतत्परमेव यमवाक्यं पूर्वाध्याये उक्तम् । तथाच परादारोऽपि-- 
“नषे खत प्रनजिते छ्ीवे च पतिते पता। पञ्चस्वापस्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥ ईति, 

वाग्दानानन्तरं पाणिग्रहणात् राक् पता--- संभावितोरपत्तिकपतितवे पूवैस्मिन्वरे नष्टे सति 
छक्षणया दरदेशगमनेनाऽपरिक्ञातवृत्तान्ते सतीलयथैः.एवं दुष्टे पूवैवरे वाग्दत्ताऽपि वरान्तराय 

देयेयपि सिद्धम्। एवं च वाग्दत्त, मनोदत्ता, अश्भिपरिगता,सक्षमं पदं नाता, सुक्ताःगरहीतगभौ, 

प्रसूता चेति सक्चविधा युनभैः; तां गृही्वा°न प्रजा न धरम विन्देत् "इति बीधायनोत्त.वाग्दन्ता- 

मनोादत्तयोर्निषेधः पू्ववरस्य निर्दोषस्वे सति बोध्यः; अत एव नारदः --“ दत्तां न्यायेन यः 

कन्यां वरमन्यं ददाति ताम् । अदुश्श्च्ठर राक्ता स दण्डचस्तत्र चोरवत् ॥'' दति तत्रैव दण्डं 

विधत्ते] अर्दनं स्वामिष्वहेतन तु वाग्दानं; तथा च मनुः-- “मङ्ख स्वस्स्ययनं यन्ञस्ता- 

सां प्रजापते! प्रयुञ्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारकम्ं ॥ पाणिय्रहणिका मन्वा नियतं दार- 

रक्षणम्] तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्रधिः सप्तमे पदे॥ "° ईति। स्वस्स्ययनं कुशेन कालातिवा- 

हनहेतत्वावर कनकधारणादि,^“स्वस्ति भवन्तो चुवन्तु** इत्यादि च यतयश्च प्रजापतिदिवताको 

वैवाहिको होमस्तत्स्वम् मङ्ख असिमतार्थसिद्धिमंद्ल तदथभ् निष्ठा भौ्यास्वसमाप्ति- 

रूपा। अतिगृद्य वाग्दानेन गते वरे ऋतुवयप्रतीक्चणाद्िकं मुख्यप्रागुक्तकाखादूध्वेमपि दत्ताया 

अदीयमानत्रविषयकमव-- “गम्यं त्वभावे दातृणाम् ' इस्यायेकवाक्यत्वात्; तस्माद्वाग्दान- 

स्थले उक्त एव प्रकारमेदः “अपुत्रो गुवेनुकज्ञातः ` दइंति ^ अपुत्रेण परक्षेत्रे” 

इति च मुरं विवाहिताविषयमेव ; तथेव च व्याख्यातं व्याख्यात्रा ; मनृक्तनियोगोऽप्येत- 

द्विषय एव ; अत एव तत्र त्रिधवापदोक्तिस्वारस्यस्। “"नान्यस्मिनू "इति निषेधस्तु देवरसपि- 

१, ब. वेतीति! २...... । ३. ब. न्तरमयुक्त० । ४ प. फ. ब. वेध्यम् । कुमा० । ५. प. 

ब. त्तं तादशं तथा। ६.-- प्रा १. २८.।७... < भअ इदं वाक्यं नास्ति! ९---५. १५२. 

१० --८, १२७. । ११. प. फ़. थया ञज०। १२ भ. यैः प्रदानं स्वामित्वहेतुनतु वाग्दानं 

ताद्चदीयमानलविषयमेव गम्यं । १३. ब. ्यातवप्रािरूपा । १४. आ० &४.। १९५. आ° ६८. । 

(01९, (1. 7) €, >) $ 43. 



६८६ याज्ञवल्क्यस्परतिः [व्यवहाराध्याये 

बाङमदधी 
ण्डसगोत्रान्यविषयकः -- कमोक्स्या स्वरसतस्तथेव प्रतीतेः;एतस्येव पोषकं ““नोद्वाहिकेषु"” इति 
प्रागुक्तानियोगान्यसामान्यनियोगाद्यभावबोधकम् । एक पुत्रमित्याद्यक्तपोषकमेव जयमिति । 

अत एव पश्चुधमे इत्युक्तम् ; स॒ च वारं वारं नियोजनादिरूपः ; तदेव दढयति-- 
तत इति - सामान्येनोच्छः। नियमानाद्रेण पुनः पुनरस्तदथ नियोजयतीत्यथैः | अत एव 
व्यभिचारदोपश्रवणस्य संयसग्राश्चस्त्यस्य चोपपर्तिरेति न तद्विरोधः “यस्या भ्रियत” इति 

त॒ देवरसच्वेऽन्यस्मे न देया;किन्तु तस्मे एव देयेत्येव परम्। अत एव.'यथापविधिः?इति पद्यं स्वै 
सफम् । पुनरूपनयने विशेषवदन्र पुनर्विवाहे न विशेष इति यथाविधीत्युक्तम्) अधिगम्ये- 

लयनेन दांप्यञुक्तम् । शुङ्धेत्यादिना तस्यामदुषटत्वम्। भजेतेष्यनेनं रमणाद्यक्तम् 1 अत एवाऽऽ- 
प्रखवारव्युक्तर्वीप्सा हय च ; अन्यथा तस्य सामान्यसिद्धस्वादेव बप्सानथक्यं स्पष्टमेव । 
एवं च प्रधान एवाय विवाह्य नाङ्गमत एवानेन विधानेन विन्देतेत्युक्तम् । दे- 

वर इति पतिरिति च सूत्रश्षारकवद्धा्ेसं्ञया प्रागुक्तकात्यायनीये पतिभितिवत् । 

एवं च कुुकभटोक्तमेव युक्तम् । अत एव ्कदमरणे मनुः--^* कन्यायां 

दत्तशुल्कायां भ्रियत यदि शुत्कदः। देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते॥ ‡ ईति। अनेन 

च तस्मे दान स्पष्टमेवोक्तम् । अत्र यदि कन्यकेत्यनेन तथा तदुनुमतौ देवराय प्रदेया, 

तदन्यानुमतो तदन्यस्मै देया ; विवाहमात्रानयुमतौ तु कस्मा अपि न देयेति तथा नैष्टिक- 
व्रतमेव कतेव्यमिति सूचितम् । शुख्कदातुर्दैशान्तरगतौ तु कात्यायनः “प्रदाय शुल्कं 
गच्छेः कन्थायाः श्लीघनं तथा] धायौ सा वष॑मेकं तु नेयान्यस्मे विधानतः॥ अथ भरवृत्ति- 
रागच्छेत् प्रतीक्षेत समाच्रयम् । अत ऊर्ध्व प्रदातन्या कन्याऽन्यस्मै यथेच्छतः ॥° 
ईति । अत्र धथैस्यनेन अधायैत्वे ततः पुवैमपि देयेति सूचितम् । बहु 
भिनिर्देषिवेरणे कृते विद्ेषमाह स एव--“* अनेकेभ्योऽपि दत्तायामनुढायां त॒॒यन्न वे । 
परागमश्च सर्वेषां खंभेताऽऽद्यवरस्तु ताम् ॥ पश्चाद्वरेण य हन्तं तस्याः प्रतिरुमेत सः। अथाऽ 
गच्छेत्समूढायां दत्तं पुवेवरो हरेत्॥' दति 1 वरो विवाहार्थं वपःस्थतः। तेन च यत् शुल्कं 
दत्तं तदेव रुभेतेत्यथः । ̂ “ तत्र वे । पुरागमश्च सर्वेषां रभते तदिमां सुताम् । ?› इति 

पाठान्तरम् । अन्यस्मै दत्तां कन्यायां पूवैवरोप्यायाति, तथा अनृढां तां रभते ; 
उढायान्तु स्वदत्त दग्यमेव ख्मते । न तु कन्यामित्यपि सिद्धम् । अत 
एव॒ तस्माद्धिज्ञनेश्वरीयमुराथग्रतिपादनंमात्रमेव युक्तमत एव न स्वपृैविरोधः । 
अत्रापि प्राग्वत्तथा वाच्ये तदनुकिः--प्राक्तथोक्तर्थीत् ! उक्तनिष्कर्षाकथनबीजंत्वस्य 

१. भ. ण्डान्य° । २. ब. गापत्यसा० । भ. गन्यदापसा० । २ प.ब. क्तं वारं०।४.प. 

ब. दर्थ सखेऽन्य ० । ५. ब. न यावज्जीवं र० । &.--९. ९७. । ७. प फ. ब. इदं वाक्यं ना- 

स्वि। ८. (2) । ९. प. फ. ब. इदं वाक्यं नास्ति । १०. ब. ठछमते तद्वर० । ११. ब. व॑व०। 

१२. (१) । १३. प. ब. नामूलाथेमेव । १४. भ. क्तनिष्कषतवात् । 
(016, : #, 1, 6९८, ॐ, § 19, 



दायविभागप्रकरणम् ] ससब्याल््यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ६८७ 

श^तमानासमानजातीमीनां पुत्राणां विभागक्टपिरुक्ता । अघुना सुख्यगोणपत्राणां 

दायग्रहणव्यवस्थां दशेयिष्यन् तेषां स्वरूपं तावदाह-- 

ओरसो धमेपन्रीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
्ि्रजः क्षे्रजातस्त॒ सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १२८ ॥ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः। 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १२९ ॥ 

ननु च ब्राह्यणस्य नियोगप्रतिषेधादनारभ्योऽयं; क्षत्रियाद्य तरिं भविष्यति । न च 

ब्राह्यणस्य नियोगग्रतिषेधः । किं तर्हिं बाद्यण्यादि तेनान्योरपादितो ब्राह्यणस्य न स्यात् । 

न तु क्षत्रियादिकायां बाद्यणस्यानुत्पादकत्वम् । अतो विरुद एवायमोरसाभावे कल्यः । 

र्षण भरलः पुत्र उव्यते- ओरसो धर्मपत्नीज इत्यादि ॥ १२८॥ 
या वा ब्राह्धणादिविवाहसंस्कृता धमेपत्नी, तस्यां खयसुत्पादेतः पुत्र जरसः | 

तव्समस्वव चनं क्ष्रजिभ्योऽधिकव्वक्तापना्थम् । पुत्रिकास्वरूपं स््रत्यन्तरदवगन्तव्यम् । 

क्षत्रजस्तु क्षेत्रे पल्न्यां सगोत्ेणान्येन वा नियोगोरपादेतः ॥ १२८ ॥ 

नियोगाभवेऽपि गृहे प्रच्छन्न उत्पन्न इत्यादि | १२९९ ॥ 

इमो तु मातृजासतीयो जनकापरिन्ञानात् विज्ञेयो ॥ १२९ ॥ 

बारुभश्च 
"देवराच्च सुतोत्पत्तिः” इति कटिवञ्येषु गणनादनाश्थारूपमेवः; “उद्वाहिताऽपि सा कन्या- 

न चेत् संप्राप्तमेथुना। पुनः संस्कारमहैन्ती यथा कन्या तथेव सा॥?› ईति नारदीयमप्युद्यम् । 
८“ ऊढायाः पुनरुद्राहः 2 इति कङिनिषिद्धमेव । न च कछिनिषिद्धस्यापि युगान्तरीयधमे- 
स्यैव ४।नष्टे सृते "` इत्यादि पाराशरं प्रतिपादकमस्त्विति वाच्यं --“कटावनुष्ठेयान् धमोनेव 

वक्ष्यामि `` इति प्रतिज्ञाय तद्धन्थप्रणयनात् 5 अत एव तु भगवता योगीश्वरेणाऽत्राऽचारा- 

ध्याये च संक्षेपेणैव उक्तम् ! न तु मजुवद्धिस्तवृततयेति दिगिति बोध्यम् ॥ १२७॥ 

्रसङ्गसङ्गतिमाह-समानेति ] तेषां तेषां चेवयथैः।कटटीप्तः--कट्पना । सख्याश्च गोणाश्च 

इत्यादिसमासः। व्यवस्थां--नियमं बहूनां समवधाने एवमेवेल्येवंरूपम् । स्वरूपमिति 

१. क तीयपु० । २ वि० तोमतः ¦ ३.१) । भ. अस्मिन् इछोके पादत्रयं नास्ति । 9. 

अ. ° प्रसर नास्ति । 

(016.; 0. 1, 566, ॐ, § 1. 
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अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनभवः सुतः । 

दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत् ॥ १३०}; 

क्रतिश्च ताभ्यां विकीतः कुत्रिमः स्यात्खछयकरतः । 

दत्तात्मा तु स्वयदत्तो गँ भिन्नः सहोढजः ॥ १३१ ॥ 

उत्सष्टो गह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः । 

[० ~~ +न "~ -------------------* ---------~-----------------~--------~--- 

एवमेव च~-अक्षतायां क्षतायामिदलयादि ॥ १२० ॥ 

ग्रृते भतेयैक्षतयोन्यां असंस्कृतायां जातः पौनर्मवः क्षतयोन्यां वा ; यथोक्तम्-““अन्यौश्च- 

रित्वा तस्येव कुटुम्बमाविदातिःः इति । पितृभ्यां पित्रा मात्रा वातदनुज्ञया दत्तो दत्तः; तथा 

च वसिष्ठः-- नतु खी पुत्रं द्याव प्रतिगृण्डायाद्रा अन्यत्रानुक्लानात् मदैः" इति, धर्मेण 

मातापितृभ्यां दत्ताक्तः॥ १२० ॥ 

क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः इत्यादि ॥ १३१॥ 

कऋीतस्तु ताभ्यामधिक्ृताभ्यां मातापितृभ्यां मौल्येन विक्रीतः कतुः कऋीताख्यः 

पुत्रः। तश्ञब्दः दत्तकन्यायानुकषणेन मातुरस्वातञय प्रतिपयच्थेः ; स्वयं तु मातापितृविदहीनत्वे 

पुवत्वेनाङ्गीकृतः कृत्रिमः। दत्तात्मा त्वेवं लक्षण एव । स्वयं दत्तः स्वयमेव दत्त आत्मा येन 

स॒ तथोक्तः । एतन दत्तकादयः स्खरव्यन्तरानुसारात् सदश्ञा विज्ञेयाः । सहोढजस्तु 

गमे विज्ञः गमस्थे यरिमनू मात॒रुद्रा रः, स च बोः पुत्रो मातृजार्तायः प्रत्येतव्यः॥ १३१ ॥ 

मातापितरभ्यामेव कथं चित् उत्सष्टो गृह्यते यस्तु इत्यादि || १३१८ ॥ 

अपविद्धसंज्ञक इत्यथः ॥ १३१ ॥ 

न ~~~ -----~---- ~~~ -----------~ ^ 

१.ग तथा । २ वि० विन्नः । ३.--१८.५. | 

(016.: 7. 1, ७९८. ॐ, § }1. 



दायविभागप्रकरणम्] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ६८९ 

** उरसो जात ओरसः पुत्रः। स च पर्मपर्वीजः-- सवर्णा धैमेविवहाढा ? 
धर्मपल्ली-तस्यां जात जौरसः पुत्रो सुख्यः] ** तत्समः पुत्रिका्तः तत्सम ओरस- 

बाख्भट्री 

जातावेकवचनं स्वरूपाणी्यथेः । कमेणति हेषः। अत एव वक्षयति--अनुक्रम्येति। इदञ- 

परश्चणे कक्षणानामपि। अन्रौरस इति रक्ष्यं धर्मेति रश्चणम्। आद्यमपि योगरूढम्। तत्र य्य॑पि 
उरति जात इति योगः शाखरीयः स्यात् › तथाऽपि *"अङ्घादङ्काव्सभरवसि हृदयादधिजायसे।?? 

इति श्रुल्यजुरोधेन फरिताथमाह-उरसो जात इति | यद्यपि यो धर्मपत्नीजः, स 

ओरस इत्याचुदेश्यविधेयमावः, तथाऽपि योगान तस्य ज्ञातत्वात्तेन रूपेणोदिर्य रूढ्यथैवि- 

धानमिव्याह--स च धमंपत्नीज इति । यद्यपि मूरे नोक्तं तथाऽपि “सवणौयां संस्कृत- 

यास् ' इति बोधायनमाव्रोक्तमाह-सवर्णीति। ननु नासो सूराक्चराथैः। किं च “स्वक्ष 

त्रे संस्कृतायाम् ›: इयेव मनुविष्णु्वसिष्टदेवलादिभिरुक्तमिति सवर्णेव्युपरक्षणमेवेकत्रेया- 

दयेन सवौभिमतमूराथमाह-- धमति } *[धर्मेत्नेन यस्य ये!ऽधर्मविवाहस्तदूढानिरासंः; ¬ 

तेन प्रतिलोमजानां न तचम् । एतदर्थमेव ध्मेपदं मुले । तथा च धमेपत्नी द्विजानां 

द्विजेव; शरस्य तु सुख्यपल्यभवेऽपि तत्तुल्या परिणीता ] तस्यां जात॒ इति,-- 

स्वस्मादिति शेषः । अत एव विष्णुना-- ^“ स्वक्षेत्रे सस्कृतायां स्वयसुत्पादितः 

प्रथमः ईव्युक्तम् । मनुनाऽपि-- “स्वक्षेत्रे संस्कृतायां हि स्वयसुत्पादयेत्त यम् । 

तमेारसं विजानीयात् पुत्र प्रथमकल्पिकम् ॥*› इत्युक्तम् । तदथेमेव धर्मपदम् । तेन प्रतिखो- 
मजानं न त्वम् । तथा च पत्नीत्वं मुख्यमविवक्षितमिति! शूद्राऽपि तादी द्विजानाम् 1 अत 
एवै तज्जस्योरसत्वं वश्ष्यते--““खदापुत्रस्स्वोरसोऽपि?” इति भावः।]* अवतरणोक्तसुक्तसुख्यस्वं 
परतिपादयति--जओरसः पुत्रो मुख्य इति । तथा च तद्त् जासुरादिविवाहोढसवणो- 

ुत्रः; अनुरोमेन विवाहितक्चत्रादिखीषु विग्रादु्पन्नो सुद्धावसिक्तोऽम्बष्ठो निषादापंरपयो- 
यः पारशवश्च ; वेरयादिखियो राज्ञ उत्पन्नौ मादिष्योग्रौ च; द्रायां वेस्यादुत्पन्नः 
करणश्च इति एतेऽप्यौरसीः एव! अत एव वक्ष्यति- ““मूर्धौव सिक्तादीनाममप्योरसेष्वेवान्तमौ- 
वात्? इति बोध्यम् । अग्रिमा सप्रतीकधारणं व्याच तत्सम दाति,- इदं रश्य्मभिमं 

१. क. घ. ज. धमम्य०। २ प. ब. पि अधिनातस्ते तव योगराखीयरब्दस्तथा० । 

३. भ. व्यद्यवोद्े° । ४. ब. जात०। ५. प. फ. ब. सः तथा च । ६.---१५. २. 1 ७.-- ९. 

१६६. 1 ८. भ. त्ततथाच।९.प. फ. वस्वौर० | १० भ. दापर्या० ११.प.ब. सा 

जरसे० । $२. प. ब. क्षयमलक्ष ° । 

(016. @. 1, 960, ८, §§ 2--5, 
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समः, पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः) अत एवोरससमः; यथाऽऽह वासैष्ठः--““अभ्रा- 
तकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामल्कृताम्। अस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भवेदेति 

इति । अथवा पुतिकैव सुतः पुत्रिकासुतः, सोऽप्योरससम एव ॒पित्रवयवानामस्प- 

त्वात् मान्नवयवानां बाह्या ; यथाऽऽह वषष्ठः--ष्वतीयः पुत्रिकैव" ईंतितृती- 

सुबोधिनी 
(4 ॐ [ (७ [^ ४ ॥ 

अत एवौरससम इति,+-यत *[ओरस्याः पुत्रिकायाः सुतः। पुत्रिकासमत्वेन न साक्षा- 

दौरसत्वं व्यवहितत्वादियथैः । ]*ननु पुन्रिकेर्वं सुतः पुत्रिकासुत इत्यस्मिन् व्याख्याने“ तस्समः 

पुत्रिकासुतः” इष्येतत् विरुद्धयते व्यवहितस्वाभावात् तस्या इत्याशङ्क्याऽऽह-सोऽप्यौरससम 

इसादिना । अयमभिखन्धिः--पिवयवानां दुहितरि विरटव्वादवयवबाहुख्याभायेन 

भ्यवहितस्वमिति । तृतीयः पुतरिकेवेति,-वसिष्ठन वृतीयस्वेन पुत्रिका परिगणिता; न या 

ज्ञवरक्येन। ननु व्यासुप्यावणो बीजिनः किमौरस उत तत्समादिष्वन्यतम इत्याशङ्का ऽऽह- - 

बाठभदट्री 

लक्षणम् । एवम सर्वत्रोभयं बोध्यम् । एतद्वथाल्याने बीजमाइ--अत एवेति, --यत 

ओरस्याः पुतरिकायाः । इदं च दायग्रहणे न पिण्डदाने ! इदमपि संचित्सच्वे एव नान्य- 

येति ध्वनयन्नाह--यथाऽऽहेति } संचित्करणे बीजमाद-अभ्रातृकामिति | “अकृता वा 

कृता वाः? दइंति मनुरप्यश्न बोध्यः | एतेन द्वितीयसाधकत्वेन तदुाक्तः केषांचित् अपास्ता | 
* [अयं मातामहस्थैव। तथा संविदा तु बीजिनोऽपि; अत एव यमः--““कुयौत् मातामहश्राद्धं 
नियमात् पुत्रिकासुतः । उभयोरथेसम्बद्धः स ऊयोदुभयोरपि ॥ ` इति । तथाचाऽयमपि 
ब्यासुष्यायणः संविदे ।]* तत्व तु --““अरोगिर्णी जातृमतीम्' इत्यतोक्तं वेसिष्ठाजुरोधेन। 

कमेधारयस्य ततो रघुत्वाच्चाऽऽह-अथ वोति। नच अन्न मते तत्सम इति विसद्वमव्यवहितस्वा 

दत आह-सोऽप्यौरसेति पित्रवयवानां तस्यामस्प्वात्तद बय वबाहुस्याभावेन भ्यवदित- 

त्वात्तरवमिति भ्रौवः । अत्र सम इत्युक्तयाऽस्यापि कलवभ्यैष्वेनेति स्फुटमम्रे । तमेवाऽऽह 
क 

---यथाऽऽहेति।तद्रयचश्-- तृतीयः पुत्र इति। वसिष्टेन वृतीयत्वेन पुन्निका परिगणिता ; 
= दे, 

न मूलक्रतेति ज्ञेयम् 1 नयु द्वथासुष्यायणः प्रागुक्तबीजिनः किमेरस उत तस्समाद्न्यतमः 

१.--१७- १७. । क च. ति अथ० । २.१७. १५. । | २.क.ख.ग. घ ङ, 

ज. दरितीयः ४. त. व पुत्रः ३० । ५. त. म एवस्यादिव्या ° । &. त. स्क्यवचने। ७.--९. प. 

१३६। ८. आ. ५३.।९ प. विरिष्टादु। १०. प. स्याल्पत्वादैक्वचनना० ब. स्याट्पत्वात्त ०। ११ 
वे. फ. ब. वःतमेवा० ! 

(016. : @, 7, ऽ66. खा, § ३, 



दायविमागप्रकरणम्] ससब्या्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याल्या च ६९१ 

यः पुत्रः षुत्रिकैवेयथंः । ̂  * द्रवामुष्यायणस्तु जनकस्यैरसादपक्ष्टः-- अन्यक्षेत्रो- 4 
त्पन्नत्वात् ।** “भक्षत्रजः क्षेत्रजातस्तु समेत्रेणतरेण वा }*” इतरेण सापिण्डेन देवरेण 
वौत्पननः पुत्रः क्षेत्रजः ॥ १२८ ॥ 

+ गूढजः पुत्र भवृगृहे प्रच्छन उत्पन्नो दीनाधिकजातीयपुरुषजत्वपरिहा- 
रेण पुरुषविदषजत्वनिश्वयाभवेऽपि सवणंजत्वनिश्वये सति बोद्धव्यः } ** कानीन- 

सुबोधिनी 

दरयासुष्यायणस्विति--भरसाविधिष्ट ओरसम इल्यथेः1 क्षेत्रजः क्षत्रजातस्त'* इयादि- 

मूख्वचनांदं व्याख्यातुसुपादत्त--क्षजजः क्षजजातस्विति ५१२८ ॥ 

बारुभदट्री 
अत आह--द्रवामुष्येति । ओरसादपक्ृष्ट इति," [ओरससम इव्यथैः।]* ओरसापेति 

पाठान्तरम् । ओरसविशिष्ट॒ इति पटेऽप्येवम् । तत्र देत॒माह--- अन्येति } एतेन 

व्यवहितत्वाभावात् कथं तस्वमित्ययास्तम् । प्रावदाह-- क्षेत्रज इति । सगोत्रेणेति 

सवणैनेस्यादिः,-- सरवंत्र । इतरेणेति द्विधा व्यच्ष्टे -- सपिण्डेनेति । मृरस्थ एव वेत्याह-- 

चोत्पन्ने इति, विधवायामपुच्नायां गुवैनुक्ञानेति मूलोक्तविधिना नियोगधमेणेति रोषः | 

“यस्या भ्रियत इत्युक्तेरिति भावः! पुत्रजननासमथंस्य जीवतोऽपि पर्युनिंयोगे तत्केत्र 

सवणीत्ताद्दयाज्ञातश्चेस्यपि बोध्यम् । अतषएवात्र साधारणसुक्तम् । तथा च मनुः--“ यस्त- 

स्पजः भ्मीतस्य ्ीबस्य व्याधितस्य च| स्वधमेण नियुक्तायां ख हेयः क्षेत्रजः सुतः॥' इति 
अयं च॑ क्षेण एव ““अनेन विधिना जातः” ईस्युक्तेः। वीजिनोऽपै पुत्रेच्छायां तस्याऽपि-- 

८८ अपुत्रेण परक्षत्र `` इति मूर्तेः ॥ १२८ ॥ 

उत्पनन इति निशित पुरूषविकेषात् सवणीदिति भावः। तदेवाऽऽह--हीनेत्यादि । 

सवैमेकं वाक्यम् ! अच्र तन्निश्चयाभावो न तस्याः,किन्त्वन्येऽऽषामेव। एवं तन्निश्चयस्तद्वारा-तया 

तत्स्वरूपस्य ज्ञातत्वात् । यन्न तु बराद्रहसि निशि तमोदृतायां पुरूबान्तरसंभोगात् साऽपि 

वणैविेष न जानाति, तत्र स गूढजनाममात्रधारी ; न भरोक्तगृढजवत् प्रशस्त इति मदन- 

पारिजातक्घत् ; स स्याज्य एवेलयन्ये ; अयमपि क्ेतन्रिण एव ; तथा च मनुः“ उत्पद्यते गृहे 

यस्यनचन्ञयेत कस्य खः] स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ *” ईति । 
8 ह; 

१. ग. कन्येव । २. ड. च. छ. ०साविशिष्ठः । ३. ख. ग. ङ. च. छ. व्यम् | ४.प. 

ब. सगोवान्यसपिण्डनत्यथैः मूढ० । ५.--९, १६७.। ६. आ० ६९. । ७. प. ब. निध्रि° । 

८.प्. ब. षां तनि० । ९.--९. १७०.। 

०16. ©. 1, 566. ॐ, §§ 8-¶, 



६९२ याङ्ञवस्क्यस्मृतिः [भ्यवहाराध्याये 

स्तु कन्यकायामुसननः प्रवेवत्सवणोत्स मातामहस्य पुत्रः । यथनूढा सा भवेत्तथा 
पितुगृह एव संस्थिता; अथोढा तदा वोदुरेव पुत्रः; यथाऽऽह मनुः--“पितूवेदमाने 
कन्था तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेनास्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम् ॥ ” 
ईति ॥ १२९ ॥ 

सुबोधिनि 

तथापितृगरह एव सध्थितेति विवाहात् प्राक् पुव उष्यन्ने तथा अविवाहितेव पितृ- 

वेरमनि स्थिता सा कन्यका तस्याः पुत्रो मातामहस्येत्यथैः । अनूढा चेत् कन्यका, तदा 

कानीनो मातामहसुतः, ऊढा चेदोहुरिव्युक्तः तत्रोभयत्र मनुवचनं प्रमाणयति-- 

यथाऽऽह मनुः] पितृवेदमनीति अस्याथः-- पित्वेदमनि कन्यारहोव्याभिचारेण य पुत्च 

जनयेत् , तं कन्थाससुद्धवं नाम्ना कानीनं वदेत् ; स वोहुभवतीति। अन्र वोदुरिद्युपादानात् 
विवाहिता चेत् तदा वोदुः, न चन्मातामहस्येति गम्यते ॥ १२९॥ 

बारमट्री 

पूर्ववदिति -- पवो यथा सवणैजस्तद्रदयमपि सवणे: सवर्णेज इत्यथैः *[कन्यकायामि- 

त्यस्याविवाहितायामितिमात्र ना्थः-- तन्नापै गुरषासबन्धे तस्यो द्च॑नात् ; किन्तु 
अमन्डतवत्सस्कारपूवैकक्चषतयोन्यामिव्यथेः।]*तच्वमेव हि तस्परवृत्तिनिमित्तमिव्यन्यन्न स्पष्टमये 

वक्ष्यते च । तदेतत् ध्वनयन् विकल्पमाह --यद्यनूढेति { मध्यमणिन्यायेनाऽग्रेऽपि 
अन्वयसूुचनाथं उभयसाधारणं निमिचान्तरं भेदेनाऽऽह तथेति -- चार्थऽ्थम् । 
तत्नैव संस्थिता चेत्यथेः| अथोटेति,--वत्रैव स्थिता चेत्यथः। तथा च विवाहात्पागुत्पन्नसतव्र 
मातामहस्य तढुत्तरमुत्पन्नस्तत्र वोदुरिति सिद्धम् । अघ्रोभयत्र मनुसमतिमाह - 
यथाऽऽह मनुरिति| पितृगृहे स्थिता कन्याऽक्षतयोनि ` सुता रहोज्यभिचारेण यं पुत्र जनयेत् , 

कन्यासमुद्धवं तं तु नाम्ना कानीनं वदेत् ; स बोटुभवतीस्यथः। अत वोदुर्त्युपादानाद्धिवा- 
हिता चेत्तदा वोदुर्नौचेन्मातामहस्यति गम्यते] अत एव वसिष्ठः .कानीनः पञ्चमः? "या पि- 
तृगृहेऽसस्कृता कामादुत्पादयेत् स कानीनो मातामहस्य पुत्रो भवतिः इति । « अप्रत्ता 

दुहिता यस्य पुत्रे विन्देत तस्पजा । पुत्री मातामहस्तेन दद्यान् पिण्डं हरेत् धनम् ॥' 
ईति च । ^[अत्रापि एकस्येवापुत्रत्वे । तस्येवम् ; उभयोरपि तचे उभयोरपीति 
बोध्यम् ॥ १२९ ॥ |# 

9.९. १७२. । रेष्थ. द्. नि यदि स्थिता साकन्यात० । ३.भ. एतदारभ्य 
श्वक्ष्यत चः इयन्तं नासि ४.-- १७. २५, २२, २३.। 

(016. 11. 7, 566५. ॐ, §इ ¢. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससव्याख्यामिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ६९२ 

* पौनभेवस्तु पुत्रोऽक्षतायां क्षतायां वा पुनर्वा सवणोदुत्पनः । ** मात्रा 
५. = ~= (~. (व् 4 स 

मृत्रनज्गया प्रोषिते प्रेते वा मतेरि पित्रा वोभाभ्यां वा सवणोय यस्मे दीयते, स तस्य 

दत्तकः पुत्रः । यथाऽऽह मनु- 

नाख्बद्धी 

स्वरीयेवाऽऽह--पुत्रोऽक्षतायामिति +--पल्या अभुक्तायां भुक्तायां वा जीवता पत्या 

व्यक्तायां विधवायां वेलयथेः। तथा च विष्णुः--“्या तु मला परिल्यक्ता विधवा स्वेच्छया- 
ऽथवा ] उत्पादयेत् पुन भूत्वा स पौनमव उच्यते ॥ `° इइंति । अयं कीजिन एव--परित्यागेन 
मरणेन च भतः क्षे स्वत्वाभावात्;नियोगस्याभावात्;स्वेच्छाग्रहणाच। भमलकरमेणेवाऽऽह-- 

मात्रेति | अस्याः पत्यसान्निध्ये दनेऽधिकारः | तच्च द्विविधम्; त्ाऽऽये आह -- 

भन्रैनुज्ञ यां प्रोषिते इति --तथेवेलथः । सन्निहितेऽनधिकारिणि वेल्पि बोध्यम् | 

द्वितीये आह- प्रोषिते वा भतंरीति,--तथा चात्र स्वातन्त्र्यम् ; तथा च वसिष्ठः-- 
““शुक्रशोणितसम्भवः पुत्रा मातापितृनिमित्तकः तस्य प्रदानविक्रयल्यागेषु मातापितरो 

प्रभवतः › इति । मोरु पक्चान्तरमाह-- पित्रा वेति | अनयोश्चाय विजेषः--उभयोर्जी- 

वने अस्यापि पल्यनुमल्येव दातृत्वम् ; अल्यन्तापदि त॒ कथच्चिद्पि तदनुमलयलामे स्वात- 

न्यमपि । यद्यपि मूर एतावदेवोक्तम् ; तथाऽपि “* दद्याताम् इति मन्वनुरोधेन कैमुति- 
कन्यायेन च रुन्धमथमाह --उभाम्याभिति | पुत्रस्य सवणेव्वे प्रतिग्रहीतुरपि तस्वमथैसि- 

दमेवेलाह-सवणीयेति । सवर्णां य इति पाठान्तरम् । यस्मे इति,--योऽलन्तदुगेलया 

भरणासामर्येन विधिपूवैकमिति रेषः।सः--प्रतियहीतृसवणः। तस्येति प्रातिग्रहतुरेवेत्यथः, 

अयसद्वयामुष्यायणो दथासुष्यायणोऽप्ययमस्तीत्यन्यत्र स्पष्टम्। तन्न मानं मजुमाह-यथाःऽऽ- 

हेति । अत्र वाद्धिवचनयोः स्वारस्याद्ध्याहरणाऽथेत्रयरूभः; तथा च रैर प्रोषितादौ 

तदनुमलेव मृते वाऽऽपदि केवरूमातुरधिकारो दाने ; तथा मानरि सतायासुन्मादादिदो- 

षदुष्टायां वा तदननुमल्या; पितुगहस्थितायां वा तदनुमलयेवाऽऽपदि केवरूपिठुरधिकारः । 

तच्रान्यथा उभयोरपि सहैवेति बोध्यम्; तथा च वसिष्टः--““न स्त्री पुक्ञ दद्यात् रतिगृहणी- 

१.२२. ब. मौक० । ३. १५. १. ४. प॒ फ. ब. अयमद्वपुष्यायणोऽप्यय ०-- १५, १. 

@016.: ©, [, 56५. ख, §§ 8--9. 
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६९४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [्यवहाराध्ययि 

८‹माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सद्द 

प्रीतिसतयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः।” ईति।** आपद्रहणादनापदि न देयः । दातुरयं 

परतिबेधः । ** तथा एकपुत्रो न देयः--** “न वेवेकं पुत्रं दात् प्रतिगृहीयाद्रा" 

सुबोधिनी 

सद्द यीतिसंयुक्तमिति,--सदशं खवणैमित्यथैः । दातुरयं प्रैतिषेध इति, 

_ न अतिहीतुरित्यथः । पूर्वक्तं पुत्रीकरणप्रकारं ऋीतद्खत्रिमादिष्वप्यतिदिक्ति-- 

वाटभद्री 

याद्वाऽन्यन्न भवरनुद्लनात् *‡ ईति । सीभ्रहणात् पत्युः पूर्वोक्त एव विषये स्वातन्त्य 

द्योत्यते नतु सर्वदा--उपक्रमविरोधात् । विशेषणे निषेधे सङ्क्रमादान इव प्रतिभ्रहेऽपि 

सिया अधिकारः । होमस्तु न भवति । शौोनकोऽपि--““वन्ध्या वा खतपुत्रा वा पुत्रार्थ 

समुपोष्य च । ` इति । इदञ्च सधवाविधवोभयसाधारणमिति स्पष्टमेव } एतेनात्र च 

शब्दः पितुं युक्तो वा नवेत्यादि मेधातिथ्युक्तमपास्तम् । अद्भिरिति,-वसिष्टोक्त- 

विध्युपलक्षणम् । सदरो--प्रतिगृहीदृसवणैम् । एतेन “तच्छं न जातितः, किन्तु कुराचु- 

रूपैर्गुणेः; तथा च क्षत्रियादिरपि बराह्मणस्य दत्तको युज्यते इति मेधातिथ्युक्तमुपास्तम् । 

सवणसरैदडापितस्याऽपि तस्वस्येवोपचि्यात् ; सजातीयेष्विति मूखोक्तश्च ! प्रीतीति,-- 

छोभभयद्वेषादिनेरासाथम् । इदञ्च देय पुत्रविशेषणम्--“°विक्रयञ्चव दानज्च न देयास्स्यु- 
रनिच्छवः।”” इ्युक्तेः। दनम इति,--क्तूरमम्नियम्** ईति साघु; । आपदीलयस्य दुभ 

क्षादाविलयर्थः । यत्त तस्य प्रतिग्रहीतुरणुच्रत्व इयथः; तथा च सपुत्रत्वे तस्येव दोषः-- 

८५ अपुत्रेणव कतैव्यः पुत्र तिनिधिस्सदा । पिण्डोद्कक्रियाहेतोयस्मात्तसप्प्रयत्नतः ॥ ° 

इत्यादस्मरणादिति) तन्न । तथा सच्वेऽपि तदपन्ेग्ंहणस्यात्रोपस्थापका भावात् । तदेतत् 

्वनयन् त्छन्धमथमाह -- सनापदीति | न देय इति+--ईति गम्यत इति शेषः । 

तत एवाऽऽह--दातुरिति,-- अनापदील्यादिः । न प्रति्रहीतुरिस्यथः । तथाचं तन्न दाने 

तस्थैव दोषः ; नान्यस्येति भावः । इत एव सङ्गतेविंहेषमाह--तथोति | *[न देय इति, 

-नापि भ्रति्राद्य इति शेषः । तथाच तथाकरणे उभरयोर्दोष इति भावः।] वा चार्थ | *[““स 

हि सन्तानाय पूर्वेषाम्?” इति तच्छेषः | ] ^्लौनकोऽपि-““नेकपुतेण कतंब्यं पुत्रदानं कदाचन । 
तता 1 रिरि 

१. ९.-१ ६८. । २. त. प्रतिचन्ध ३० । ३.-- १५. ५.। ४. प. ष. ब. तेन । 

५. प, सटशप० । &. ? । ७. फ. आप० । <. प. ‹ इति ̀  नास्ति । ९. ए. च तथा करणे । 

(-016.,: ~. 1, 56५. ॐ, §§ 9-11. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्या्या च ६९५५ 

इति वसिष्ठस्मरणात्। ** तथाऽनेकपुत्रसद्धावेऽपि ज्येष्ठो न देयः-““ज्येष्ठे न जातमात्रेण 
[किष 

पुत्री मवति मानवः।!१ ईति तस्यैव पुत्रकायैकरणे मुर्यतवात्। * * पुतरप्रतेगरहप्रकारश्च 

“पुत्र ् रतिपरहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चाऽभवेद्य निवेशनमध्ये म्याहतिभिहत्व अदूर- 

तानन [ण
ाकारः

 

बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुञ्रदानं रयत्नतः ॥*‡ इति ] अन्न नकेति निषेधविधिः; ततोऽथरब्धाथौ- 

चुवादकञुत्तराधेम् , न तु सोऽपि विधिः-- तथासत्यापद्यापि यथाकथञ्चिस्स्वनिवोदेण तददा- 

ने दोषापत्तेः प्रयत्नत इ्युक्तथाऽस्याऽवरयकत्वराभेन नित्याघेधिस्व निमित्तफलयोरनपेश्चया- 

ऽऽपदाद्यनपे्चन्वेन तत्राऽपि तदकरणे दोषापत्तेश्च । एतेनेकेव्येव सिद्धे बहुपुत्रेणेत्यायु्छशा 

द्विषुचरस्य तदान नाधिकार इति रुब्धमित्यपास्तम् ] उक्तयुक्तेः एकपुञास्य तदानि वसिष्टोक्त- 
१9१ स्य हेतोः"“स हि? 'इव्यादेस्तत्नामावाच्च।तस्मात्तदेकवाक्यतयाऽपि तथेव |अत एव बहुश्ञब्दोऽनेक 

पर एव ! प्रयत्नत ईत्यपि वसिष्टोक्तपरमेवेति बोध्यम् । तदेतत् ध्वनयन् विदोषान्तरमाह-- 

तथाऽनेकपुत्रेति,--अन्यथा बहुपुतरे्युक्त स्यात्। तथाच वासिष्ठे एकम्पुत्रमित्युपलक्षणम् । 

मनुमाह--ज्येष्ेन ] अस्य यथाश्रुतार्थं न विवक्षितः--अन्यविरोधापत्तेः ; अत आइ-- 

इति तस्थैवेति,--अनेनेत्यथेः । मुख्यत्वात्-खख्यलयप्रतिपादनात। तथा च पररोकहानि- 

रेवेति भावः । अत एव स्खत्यन्तरमपिं--““न ज्येष्ठं पुं दद्यात् ° इति । अद्धिरिष्यनेन सू 

चितमाद--रयत्र प्रतीति । निवेदानस्य स्वगृहस्य। सन्देहे चोत्पन्ने दूरे शुद्मिव स्थापयत् । 

“विज्ञायते द्येकेन बहून् ततख्रायते"इति तच्छेषः) सति सम्भवे बन्धुसन्निषटं ातृपुत्रादिकं त- 

दभावे-अदूरबान्धवम्ः-सच्िदितदेशद््तिपि्ञादिकं ज्ातङुरूशीखम् अन्यमपि। परीक्षितस्या- 

पि कथञ्जित् ब्राह्यण्यादिसन्देहे तु उत्पन्ने यावत्त्नेद्ा्तिरंतावत् दूरे स्थापयेत् तेन न व्य बहरेत्। 

अपुत्रस्य पुत्रकरणावर्यकत्वद्योतनाय श्रुल्याकषेः। विज्ञायत इति--श्रुयत इत्यथः । हि-- 

यतः | एकेन--अनोरसेनाऽपि पुञण ! बहून्-- पित्रादीन् । ततेः-- नरकात् । त्रायत इति 

१,.--१५. २. । २. म० ९. १०६. । ३. फ. तद्दाने । ४. प. इत्युक्तं तथा च । 

फ. इत्यक्त स्यात्तथा च । ५. ब. युख्यप्र ° । ६. फ. पुत्रप्र० । ७. प. फ. त्तिदूरे। ८. ब. पु- 

त्रा०। ९. प. फ. तः चकारत्ा० । 

(01€.: @. 1, ऽ6५, ॐ, § 6 121--13, 
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६९६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [्यवहाराध्याये 

(0 च 14 बान्धवं बन्धुसान्नेङष्ट एव प्रतिग्रहलीयात् † इति वकिष्ठेनोक्तः । ** अदूरबान्धवमि- 
15 व्यत्यन्तदेरामाषाविप्रकृष्टस्य प्रतिषेधः । ̂* एवं क्रीतस््यंदत्तकत्रिमेष्वपि योजनी- 

16 

15 

यम्--समानन्यायत्वात् ॥ १३० ॥ 

*” त्रीतस्तु पुत्रस्ताम्यां मातापितुम्यां मत्रा पित्रा वा विक्रीतः पूव॑वत्-तथैकं 
पुत्रं जयेष्ठं च वजंयित्वा आपदि सवणे इदेव यत्तु मनुनोक्तम--“* क्रीणौयाय््वप- 
त्यार्थं मातापित्रोय॑मन्तिकात्। स क्रीतकः सुतस्तस्य सद्शोऽर्सषरयोऽपि वा” ईति, तहु- 

णेः सट्सोऽसद्यो वति व्याख्येयं ; न जाया-- सजातीयेष्वयं प्रोक्त इत्युपसंहारात् । 

सुबोधिनी 

एवं क्रीतस्वयदत्तेति ॥ १३० ॥ 
ननु यदुक्तं “सवण इत्येवं” इति, तदनुपपन्नं - मनुवचनविरोधादिलयाशङ्कय पारेहरति 

--यत्तु मनुनोक्तं करीणीयादिलयादिना । तत्र हेठमाह--सजातीयेष्वयं प्रोक्त इत्युपसं- 
हारादिति,-योगीश्वरेणेति शेषः । तथाच ने योगद्दिवरवचने विरोध इत्यथैः ॥ ५३१ ॥ 

बाटंभदट्ी 

अथः । किञ्चिदृरस्थसङग्रहायाऽऽह- अदुरामोति,- -अनेनेत्यथः । दत्तके उक्तपुत्रीकरणाविंधि 

करीतादिष्वप्यीतदिशति-- एवं क्रीतेति,_ [प्रागुक्तं होमभिन्न सवैमपि म्रहणोपादानम्रहीतृ- 

विषयकं नियमनम् इत्यथः '|* यथायोस्यं ₹ष्टाथेत्वात् वसिष्टेन विक्रयत्यागोपादानाच्च । 

स््रयन्दत्चै त॒ होमोऽपि-- तत्राऽपि प्रतिग्रहसस्वात् । एवमपविद्धेऽपि यथासम्भवं बोध्यमिति 
क 

भावः । अतिदेशवचनाभावेऽपि युक्तिरेव नियामिकेव्याह- समानेति ॥ १३० ॥ 

ताभ्यामिति मूरस्थस्य उसाख्या--मातेति | नु एवं माच्ना पिन्ना वेत्यधिकमत आह 

-ूववािति | तथा च तुस्यन्यायस्वात्तथोक्तावपि तद्ठाभ इति भावः । अत॒ एवाऽऽह-- 

तथैकाभिर््यदि । सवण इत्यंशे मजलुविरोधं परिहरति याल्वति । मातापित्रोरन्तिकात् 
सकाश्चादिलयथः । तस्य-कतरेव ' सदशोऽथवा इति पाठः । शोऽपिवेति पाठान्तरम् । 

न जादयोति- बाह्णत्वादिनेयथः । निषेधे हेतुमाह -- सजेति „- मूख्कृतेति शेषः । 

तथा च तद्विरोधान्न तथा व्याख्यान किन्त्वगत्या तथेवेति भावः । पुनरस्सिहावरोकन्यायेन 

१--१५, ६. २. क. ग. ज. योज्यम् ¦ ३. क. शोऽथवा। ४.--९. १७४. ५. थ. द्, 

८ त॒था च न › नास्ति ! &. भ. दि सर्ववदिति तस्य के° । 

(-016.: 1. 7, 966. ॐ, $५ 15-16. 
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** कुत्रिमः स्यत्खयंकृतः-ङविमस्तु पुत्रः स्वयं पुत्राथिना धनकषेत्रप्रदयेनादिप्रे- 
मनैः पुत्रीकृतो मातापितृविहीनस्तत्सद्धवि तत्परतन्त्रत्वात् । ** दत्तात्मा तु पुत्रो यो 
मातापितुविहीनस्ताम्यां क्तो वा तवाहं पुत्रो भवामीति स्वयंदत्त उपनतः। ** सहो- 
ढजस्तु गर्भे स्थितो गर्भिण्यां परिणीतायां यः परिणीतः स वेः पुत्रः ॥ १३२१॥ 

बाढम 

प्रतीक व्याच्टे-करजिम इति । तथा च मनुः-- “सदशं यं प्रकुर्वीत गुणदोषविचक्षणम् । 

पुत्र पु्रगुणेयंक्तं ख विक्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥ "` ईति । अयमपि तस्येव । प्रलोभनेरिति,-- 

तथा च प्रौढस्वमपि तत्र बोध्यम् । अचर दन्तात्मेति रुक्ष्यनिरदेशः सखवयंदत्त इति क्षण- 

मिव्यारयेनाऽऽह--दत्तात्मा विति | यक्त इति +--अकारण इति देषः । इति- एव स्वय- 

दन्त इत्यस्याथः ! उपगत इति प्राक्च इलयथैः । अन्ये तु विपरि लक्ष्यरक्षणभावः, 

तथा च तादृश्चस्तवाऽहं पुत्रो भवामीेवमाव्मानं दत्तत्वात् पूववत् गृहीतोयः, स 

स्वयन्दत्त इत्यथ इव्याहुः; तथा च मनुः--“'मातापितृविदहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकार- 
णात् । आत्मानं स्परय्यस्तु स्वयन्दतस्तु स स्तः ॥ ” ईति । सहोढजं इयपि नामा- 
न्तरं मानवादौ । तत् भ्वनयन् गै विन्न इति रक्षण शेषपूरणेन व्याचष्ट-- गर्भ स्थित इति । 

विन्न इत्यस्य व्याख्या-- प्रीति | अन्ये तु गभ स्थितो गभेस्थितः-- गर्भिण्यां परिणीतायां 

स्वीङतः-- गर्भेण सह या ऊढा, पश्चात्तस्यां जात इत्यथः, ““डथापोः? ईति हस्व इत्याहुः । 

सवणोत् संभूतत्वं तूभयधाऽपि बोध्यम् ; तथा च मनुः--्या गर्भिणी संस्क्रियते 

क्ताताऽज्ञाताऽपि वा सती । वोडुस्स गभ भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ `” ईति । पुरूष. 

बन्धमात्रान्न कन्यात्वहानिः; किन्तु मन्त्रवस्सस्कारपूवंकक्षतयोनिष्व एव हि कन्या- 

राब्दप्रवत्तिनिमित्तमिति स्पष्टं ८“ कन्यायाः कनीन च `` इति सूत्रे महाभाष्ये } एवञ्च 

स्या अपि विवाहसंभव इति न दोषः । अव एव प्रागुक्तद्धिविधकानीनसङ्तिरिति 
बोध्यम् ॥ १३१ ॥ 

त १०८०५००७ 1 भा ०००० ण 

१. क. प्रयोजनैः । ख. ग प्रलोभेनैव। २. ख. दत्तत्वमुपगतः। ३. ग. सरोटनः ! ४.-- 
९. १६९ | ५.--९. १७७. &. भ इत्यस्य तया सह् य ऊट विवाहितगर्भस्तस्माज्जात इत्यथैः 
गर्मेस्थितः गर्भिण्यां । ७. अ. ६. ३. ६३. । <८.--९. १७३. । ९. अ० ४.५१. ११६. । 

१०प ब. ^ तस्या › नास्ति । 9१. भ. एतदारभ्य "परित्यक्तः इत्यन्तं नास्ति | 

016.: @1. 1, 5९५, ॐ, ९५ 1--19, 
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६९८ याज्ञवस्क्यस्मतिः [व्यवहाराध्याये 

श^अपविद्धो मातापितृभ्याुत्सष्टो यो गृह्यते, स ग्रहीतुः पुत्रः। सबैत्र सवणे 

इयेव ॥ १३१“ ॥ 
** एवं पुख्यागरुल्यपुत्रानठक्रम्येतेषां दायग्रहणे कममाह-- 

पिण्डर्दोऽशहस्थषां पएूवीभवे परः परः ॥ १३२ ॥ 
+» एतेषां पूर्वोक्तानां पुत्राणां द्वादशानां पवस्य प्रवस्यामावे उत्तरः उत्तरः 

पिण्डदः श्राद्धदो ऽराहरो धनहरो वेदितव्यः | 

पिण्डदो ऽरहरथेषामियादि ॥ १३२ ॥ 
बाङभदट्री 

म्रकरन्तस्वादाह-- मातोति+--तदन्यतरेण वेत्यपि बोध्यम् । उत्सृष्ट इति-पश्लक्त 

इत्यथः । दोषा्रावेऽपि मूखजातत्वादिना वे्यादि । य इति, क्ञातपित्रादिरिय थः । 

गृह्यते, -- पुतरत्वनेव्यादिः । तथा च मजुः--“ मातापितृभ्यासुत्सष्ट तयोरन्यतरेण 
। ^ 

[4 क्ष् 
४ 

४] ~ 
१ इ 

के 

चा । यं पुत्र प्रतिगृह्णीयादपविद्धस्त॒ स स्तः ॥'* इते । इविमादिशेषमाह--सर्वत्रोति,-- 

। अपा | 

कृनिमस्रयन्द त्तसहाठजापवद्धेष्वित्यथः ५१२१ ॥ 

एतेषां ऋमोऽपि विवक्षितो न स्वरूपमार््रमियादयन सङ्गतिमाह-- एवमिति । 

यद्यपि पिण्डद इस्यप्यस्ति, तथाऽपि अरकरणादाह--दायेति+--रिक्थेल्थैः । तत्कथनं 

स्वानुषङ्धिकमिति भावः । एषामिलयस्य व्याख्या--पूर्वक्तेदयादि । सङ्खया अनुक्तस्व विमा- 

गेनेव॒ राभादाह -द्रादशानामिति, -निधोरणे षष्टी । पूर्वाभावे इति वीप्सायां 

सक्षपणवदिल्यग्िमालुरोधेनेव्याह-- प्रवस्येति । परशब्दो नोच्ृष्टाथं इल्याह-- उत्तर 

इति । मोख्कमेणाऽऽह -- पिण्डद इति | तच्वमान्नरमविवश्षितमिस्याह -- 

श्राद्धद् इति । एकसङ्गहाय--घनेति } चः अन्वाच्ये न तु समुचये इति सूचनाय न्या- 

ख्याने त्यागः । यद्यप्यत्र प्रकारणादंशहर इययवोचितमिति पिण्डदं इलयसबद्धम् ; अथ 

श्राद्धप्रकरणे अनुक्तःवात् प्रकरणान्तरे सङ्गलयभावात् अच्रैव पुतनप्रसद्घन तदप्युक्तं राघवा- 

दिति चेदेवमपि अन्ते वाच्यमागन्तूनामिति न्यार्यात् नाऽऽदाविति तथोक्तयसङ्गतिरेव । 

तयाऽपि पुत्राणां पिण्डदत्वमावरयकम्--अदाने प्रस्यवायश्रवणात् । धनहरष्वन्तु आजुष- 

द्धिकमन्वाचयशिष्टं न तु मुख्यमिति} नापि तेषामं्हरत्वध्रयुक्तं पिण्डदत्वाभिति अशाहरत्वप्र- 

युक्तपिण्डदत्वस्य अन्यत्र कचित् समनियतस्यं॑ाख्रीयत्वेऽपि पिण्डदस्वभ्रयु्ा शह रत्वस्य 

१.--९. १७१.। २. प- ब. णसूङ्ग० । ३. प. फ. ब. यात् धनहूर० । ४. प. ब. युक्त 

पिण्डदत्वस्य । ५. स्याशा° । 

(016. : ~. 1, 56९. ॐ, §§ 20-22, 



दायविभागप्रकरणम्] ससव्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ६९.९६ 

ञं भ ~ द [> 4 भ्यौरसपौत्रिकेधक्मवाये ओरसस्यैव धनम्रहणे प्रतते अनुरपवबादमाह-“पुत्रिकायां 28 
कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते। समस्तत्रविभागः स्यात् य्येष्ठता नाति हि च्ियाः]। ईति 

र्म्तथा अन्येषामपि प्रवसन् सत्यप्युत्तरेषां पुत्राणां चतुथी्चभागेवमुक्त वसिष्ठेन-- 24 

सुबोधिनी 
ओरसपौत्रिकेयसमवाय इति--भोरसपुलस्य पुन्रिकायाश्च सद्धाव इत्यथः | 

"समस्त विभागः स्यात् य्येष्ठता नाति हि च्चियाः?” इतीति । अस्याथैः--एुलिकायां 

कृतायां यच्यौरस उत्पन्नः, तदा (खया; पुत्रिकाया उ्ये्टता नास्ति ““व्येष्टस्य विश्च उद्धारः 

सथद्रग्याच्च यद्वरम् 1 इत्यभ्पिहतोद्धारादिकं नास्ति; अपि तु सम एव विभाग इति । सम 

एवेस्युक्तत्वादैर्स्येव सकरुधनय्रहणं नास्ति] जतः““पू्ाभावे परः परः ? 'इत्यस्यापवाद इलय- 
यैः"[िथौरसपु्ां शात् एुञिकाया अंशभाक्त, तथान्येषामपि पुत्राणामश्चमाक्तमस्तील्याह- 

]*तथाञन्यषामधीत्यादिना। जरसे सति क्षेत्रजादीनामच्यंश्चभाक्ते कात्यायनवचनमपि प्रमा- 

बारभद्री 

तं्। न शाख्रीयस्वमिति अनयोर्मिथो न व्याप्यव्यापकभावो नाऽपि सावैत्रिकं सेमाननेयत्य- 

मिति च सूचनाथ भगवता योगीईवरेण पिण्डदंऽशहरइचत्युक्तम् । अनेने वाऽऽशयेनावतरणे 

प्रकरणसङ्धतये तथोक्तमप्यत्र व्याख्याने मौलकमेणेव व्याख्यातं व्याख्यातेति बोध्यम् । शवं 

सति मन्वादिभिः; प्राप्षविरोधपरिदहारद्वारा मुकं समर्थयन् तेषां व्यवस्थां दसेयति-- 

ओरसेदयादि अशमागितीयन्तेन । ओौरसेयस्यैवंसतीसादि;ः+--ओरसपोत्रिकेययोर्भ- 
थः समवाये इयथः । आद्याथौशयेनेदम् । इदं च पुत्रिकाकरणानन्तरमौरसोत्पत्तावेव 

संभवतीति बोध्यम् | तदेवाऽऽह-पुत्रिकायामिति | पुत्रिकेव पुल इति द्वितीयाथांशये- 

नाऽऽह -व्ये्ठिति | हि--यतः । ल्ियः---इत्रिकायाः  य्येष्ता नास्ति “ज्येष्ठस्य 

ईैत्याद्य॒क्तोद्धारादिकं नास्ति । अतस्तथा यदि भवेत्तदा तत्र सम एवं विभाग इयथः । अत्र 

सम एवेत्युक्तया ओरसस्येव सर्वधनग्रहणाभावेन भूरोक्तापवादस्वं मनोरिति भावः | अप 

वादान्तरमाह--तथेति,--यधारसे सति एुतनैकाया अंशभाकूत्वं, तथा अन्येषामपि कषे्रजा- 

दीनामिलयथः । अन्येषामिलस्योत्तरेषामिलयत्रान्वयः। जन्यत्वं च पुत्रैकातः । उत्तरेषामेति,- 

स्पष्टाथम् । अपि; पुत्रिकासञुचये ! पूवैस्िन् सस्यपीति पाठः । ओरसे सत्यपीति तदथः | 

ज 
[1 

१. क. कोर्मयसम ० । २. क. अपवादमाह मठः! २-- ९. १३४. ४. क.ख. ग. घ. 

ङ, ज. स्मिन् पूवैसमिन् 1 ५. म ९.-११२. ! ६. थ. सस्य स० 1 ७. थ. द. रसे सति 
पुतरि° । <. ग. मेश्चभा० । ९. फ. समने । 

@०16.; @. 1, 966. ख, §§ 23--24, 
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७०० याज्गवस्क्यस्भृति [व्यवहाराध्याय 

''तस्मिश्ेत्पतिगृहीते ओरस उत्पयेत चतुधमागभागी स्यात् दत्तकः? ईति। दत्तकग्रहणं 
ऋीतङत्रिमादीनां प्रदरोनाथम्--पुत्री करणाविरोषात् ; +*तथा च कालयायनः-““उत्पन्ने 

तवोरसे पुत्रे चतुथीरहराःसुताः। सवणौ असवणौस्तु ग्रासाच्छादनभाजानाः ॥" इति । 
सवणा दत्तककषित्रजादयस्ते सयौरसे चतुथीशहराः। असवणौः कानीनमगूढोत्नसहो- 
ढजपौनरभैवास्े व्वौरसे सति न चतुथौराहराः, किंतु मप्रासच्छादनभाजनाः । 
=+ ध 

सुबोधिनि 

णयति- कात्यायन इत्यादेना | क्षजजदत्तकादय इतिं,--आदिश्चब्दात् ऋीतङृजिमस्वयैद्- 

तापविद्धा गृदयन्ते । असवर्णाः कानीनिति,--असवण अग्रशस्ता इत्यथैः । दत्तकादीना- 

बाठभद्धी 

अयमपिविरोधे) पूवेस्िन् पूवैस्मिन् सल्यपीत्यपपाट:-वक्ष्यमाणात्तदलाभात्। तस्मिन्--दन्तक- 
च (~ 

व्वेन अभिमते सस्स्तमी । चेत्--यदि । तदेतिशेषः । नन्विदं दत्तकमात्रविषयकामिति कथम- 

न्यषामित्याद्युक्िरत आह--दन्तकोति } आदिना स्वर्य॑दत्तपरिग्रहः । ननु तदावेशेषेऽपि 

तन्न यथाश्रुत एवार्थोऽस्तु ; अतः क्षन्रजाचाऽपि मानं सूचयन्नाह-तथा चेति | अच्र सुता 

इति सामान्यबहुवचनान्तेनोक्तेस्तथा राभ इति मावः । सवणौ इति पूवौन्वयीव्याह-- 

सवणी इति। आदिना कीतक्ृननिमस्वयदन्तापाषद्वाः।सलयौरसे इति- तस्मजुत्पन्ने सती- 

सथः 1 ए्वमभरेऽपि क्षेत्रजादीनां सवणौदुतपन्नस्व खतः सवर्णत्वं चास्ति ; कामानादीनां तु 
दुतयन्नत्वेऽपि स्वतस्तत्वाभावस्य वक्ष्यमाणत्वादाह --असवणो इति, -- अप्रशस्ता 
इत्यथः! सहोढसहोढजो पर्यायौ--तथा मनुमृखोक्तेः । तुसूचितमाह- न चेति ,--अनेनेदं 

सूचित--यत्र शब्द् आर्थो वा अंशनिषेधः,तत्रैव मासादि नान्यञ्नोति; स्फुरीभविष्यति चेद्- 
मभे। किन्त्विति, तयोः पा्ञमूता इल्यथः।भागिन इष्युभयनत्न पारान्तरम्; जत एव मनुः-- 

*‹ सर्वैषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा[मासाच्छादनमध्यन्तं पतितौ ह्यदद द्वेत्॥ 
ईति । न्याय्यं-- यस्य यावदुपयुक्तं धनानुरूपं च । अव्यन्तं-- यावज्जीवम् । नन्वेतावता 
ओरसे सति क्षेत्रजादीनां वुयोशभागित्वं कानीनादीनां मरासादिभागिष्वमिति ङब्ध; तथा 
सति क्षत्रजाचशे कानीनाद्ये च मूरापवादस्वं सिद्धं यद्यपि, तथाऽपि का्तीयस्य विष्णु 
विरोधः कानीनाद्यंशे, -- तेन॒ तेषां समान्येनांश्भागित्वाभावस्योक्तत्नात् ; कातीयैन 

१.- १५. ९.।२. प. ब. एतदारभ्य च्चेतूः इत्यन्तं नास्ति | ३. प. अ. मपि क्षे° । 
% ° ----९ . २.७२. | 

(016. 1, 1, 56८, ॐ, $ 24-- 26, 
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«~ यदपि विष्णुवचनम्--““अप्रशस्तास्तु कानीनगूटढोत्पन्नसहोढजाः)पौनभेवश्च नैवैते 
पिण्डरिक्थांशचमागिनः। "इति, तदप्योरसे सति चत्थीशनिषेधपरभेव; जौरसाययभवे 

तु कानीनादीनामपि सकखपिञ्यघनग्रहणमस्त्येव-““पूवामावि परः परःइति वचनात् | 

^» यदापि मनुवचनम्--““्एक एवौरसः पुत्रः पिच्यस्य वसुनः प्रुः । रेषाणामादर- 
रोस्यार्थ प्रदानं प्रजविनम्॥ "” ईति, तदपि दत्तकादीनामैरसप्रतैकूट्ते निगुणते 

श 

च वेदितन्यम् | ** तत्र कषेत्रजस्य विशेषो दरितस्तेनेव-““षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशे प्रद- 

एतेषां कमेोपदिष्टानामेरसार्दः नां ुत्राणां पूवभिवे परः पिण्डदः अंश्चहरश्च प्रयेतन्यः. 
पू्व॑सद्धावे तु परस्याऽऽनृदधस्याभ वृत्ति^त्रकस्पनम् ! तथा च स्वायंञुवम्--“*एुक एवौरसः 

पुत्रः पिञ्यस्य वसुनः प्रथु शेषाणामानृश्चस्यार्थं प्रदद्यात्तु भरजीवनम् ॥ इति। ओरसवचनं 

सवक्षत्रजाद्युपरक्षणा्थ॑म् य एवैकः पूर्वत्वाद्विक्थभाक्छ् स॒ एव कृस्स्नपितृधनं गृह्णीयात् । 
ठ (५ ५ 

इतरेषामानृद्छस्यार्थं भ्रजीवनमात्रं कयोदिलशः। यस्तु क्चेत्रजस्य सत्यौरसे विभागविङ्ेषमानं 
तन 

मौरसप्रतिकूरस्वे निगणत्वे च चतुथा मक्त नास्ति, किन्तु आसमादं दातम्यमिद्युक्तम् । 
अघुना क्षित्रजस्यौरसप्रतिष्करषवे नियणत्वे च विशेधोऽस्तीव्याह-- तत्र क्षेत्रजस्येति । 

बाटमद् 
विशेषस्योक्तस्वादिल्याशङ्कां हदि निधाय विरोधं परिंहरति--यदपीति। परमेवेति,- 

कातीयेकवाक्यतयेवेति भावः । अत एव मूरस्यापि न विष्णुना विरोध इत्याह-- 

आस्यति | आदेना अद्यकोरिग्रहणम् । नन्वेवमपि वासिष्ठादेमेनुविरोधस्तेन द्- 

त्तकादीनामपि तदमागि्वस्योक्तस्वादतस्तं परिहरति-यदपीति | एक एव~ ख्य- 

एव देतुगमेविकशेषणमिदम् । वसुनः--धनस्य । त्त एवाऽऽह-रेषाणापिति,- 

दृत्तकादीनाभित्यथैः ! शेषे षष्टी । एवमग्रेऽपि। न वृरसो घातुकोऽनरुश्ैसस्तद्धावः आनृशंस्यम् 

अघातुकत्वं पापाजनकस्वम् । अददत् पापमासोति तदथ॑मेष्यथैः । पुतरिकायास्तेनेव विशे 

धस्योक्तव्वात् कषेत्रस्य वक्ष्यमाण्स्वदाह--दत्तकोति । तथा च कानीनादिवत्तेषामपि तचे 

सति अासादिभागित्वमेव न तुयाशभागिष्वमिति वासि्ादेरपवादो मनुस्तत्रेति भावः |. 
वक्ष्यमाणसमवाऽऽ्ह- तत्रेति रोषाणां मध्ये इत्यथे ४. विरोष इति ,--कातीयतो विदेषः, 

शेषाणाभिति मनुतो विक्ञेषो निगणल्वप्रतिूकैत्वयोरवान्तरविशेषश्वेस्यथेः | एवं च क्षेत्र- 
जस्योरसप्रतिद्लस्वे निगणस्वे चाविदेषः पू्ववन्नांस्तीति भावः । तेनेव-मयुनैव। 

1 

१. ?। २. क. तूपजी ० । ३.--९. ५४३1 ४. क. षो नास्ती ०८१) । ५. ए. वाच्चाऽऽह् | 

@016.; 1. 1, ऽ€6, ॐ), ९ § 27--29, 
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यातयैतृकाद्धनात्|ओरसो षिभजन् दायं पिव्ये पञ्चममेव वा।|'!ईति।प्रतिकूरत्वनियुणल्- 
समुचये षष्ठमंशम् , एकतरसद्धावे पञ्चममिति विवेक्तव्यम् 1 ** यदपि मनुना पुत्राणां 

1 (म ~~~ --- 
न 

न द-प 

सुबोधिनी 

प्रतिकूरत्वनियुणत्वसंसुचय इति,--उभयसद्धाव इत्यथैः । ““दायद्ा बान्धवाश्च षट् इति 

८ षडदायादबान्धवाः इति च द्रयोव॑चनयोः स्वपितृसापिण्डसमानोदकानां सज्निहितसखिथ- 

हरान्तराभावे पूर्वेषां रिक्थहरस्वमुत्तरेषां तु तन्नास्तीदयवमर्थो दुर्दितः । तत्र हेतुमाह-- 

बाठभमध्न 

दायं धनम् । पञ्चममित्यादि पक्षान्तरम्।दत्तकादिवदुक्तपूवेवाक्येन जीवनमात्र प्रासे भागविक- 

त्पोऽयं स चान्यथाऽनुपपन्न इत्यवरयं कस्प्यसाह- प्रतीति --इदमपील्यादिः । समुचये 

तयोः सद्धावे । एवं चकवाक्यीयविकल्पोपपत्तये आवरयकयुक्स्येव पूर्वमनुवाक्यस्याप्युप- 

पर्तिरिति न तस्य तद्धिरोध इति भावः । एवं च क्षेत्रजस्य उभयसच्वे षष्ठांडाः, एकतर- 

सच्चे पञ्चमांडास्तस्याभूवे कातीयचतुथौश्चभागित्वं ; कानीनादीनां तु तत्र सति मासादि. 

भागित्वमेव, न चतुथ शभागित्वं ; पुत्रिकायास्तु तव सति समभागः । यत्त॒ गौतमीये-- 
५. पुत्रा ओरसक्षेत्रनदत्तङृत्निमगृढो्पन्नापविद्धा रिक्थभाजः” “ कानीनसहोढपौनर्भवयपु- 
५ [॥ 9 [न £ ( अ [क [^ 

त्रिकापु्रस्वयंदत्तकान्ता गोत्रभाजः०८०च तुधौराभागिनः ”ईति। तत्र गुणवदगुणवदिल्युक्तरील्या 

द्यवगौक्ताः क्रमेण तद्धराः । दितीयवगमध्ये जआद्यत्रयाणां तुयौश्चभागित्वोक्तिरोरसाभावे 

पुत्रिकादिसस्वे च ज्ञेया ; अन्यथोक्तस्शरतिविरोधो दुष्परिहर एव । पुत्रिकापुत्रस्य विषयो 
[4 ५, इ. (५ [48 [कभ [१ 

ध्याख्यात्रेव वक्ष्यते, स्वयन्दत्तक्ीतयोस्तत्वं तु जरसे सति उक्तरीलया वासिष्टाद्यकवाक्यतयेव 

एषं गूढोस्पन्नस्य रिक्थभाक्त्वोक्तिरपि रसाद्यमावे चेयेति न कश्चित् विरोधः। एवं मानवे 
मेधातिथिस्तमतरिक्थांशोऽपि ओरसे सति कानीनादिवत् दत्तकादावपि दोषद्वयसत्मै तद्- 

न्यतरसत्वे च ज्ञेयः; रिक्थांदोति पटे तु न कश्चिदोष एवेति | तव्यम् इति-एतद्धि्च- 

विषयकं मूरूवाक्यमिति सिद्धोमिति बोध्यम् । मृरस्य वासिष्टादेश्च मनुवचनान्तरविरोधं 
परिहरति, यदपीति । पुत्राणां इति,“ एवान् दादश्च यार्नाह बृणां स्वायं सुवो मनुः। 

१.--९ १६४. २, क. छाशं। २. त युदय] ४. द्. समपिण्डसमा० । ५, म शः 
ओरसे सत्यपि दन्तकादीनान्तु तते स्यपि उभयसमुच्चयेऽन्यतरसचे च प्रासादिमात्रमन्यथा 
वासष्ठादुक्तवैतुथाशेभागस्िम् । &.--२८, ३२, ३३. ३४. । ७, प, ब णवदि० । 

(016,: ~}. 7, 566. ड, §§ 29--30, 
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षटकद्रयमुपन्यस्य॒प्रवषटकंस्य॒दायादवान्धवत्वमुक्तम् उत्तरषट्कस्यादायादबा- 
न्धवत्वसुक्तम्--“‹ ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः छ्त्रिम एव च । गूढोत्पन्नोऽप- 
विद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ कानीनश्च सहोढश्च ऋतः पौनभेवस्तथा । स्र- 

9 (~ यंदत्तश्च दोदरश्च षडदायादबान्धवाः ॥' इति, ** तदपि स्वपितृसपिण्डसमानोदका- 

बभोट्द्री 

तेषां.षड्वन्धुदायादाःषडदायादवान्धवाः॥्युपकम्येल्यादिः। दय मिति-श्चेकदयेनेति भावः 
दायादेति-दायहरत्वं गोत्रहर्वं चेव्थैः। तदेवाऽऽह_ जरस इति| ोौद्श्वेति ,-“्यं ब्राह्मणस्तु 
ख्द्रायां कामादुत्पादयेत् सुतम्। स पारयन्नेव शवस्तस्मात् पारशवः स्दतः॥ »डति। अर तेनेवो. 
रसादि पुान्प्रतिपाद्य अन्तेरक्षितोऽयम्--पारयन्““पिण्डदानादिना भ्राणयन्नपि शवस्तत्त्यः 

अनुपकारकः+असंपूर्णोपकारकस्वात् कामादिति त्वनुवादः““कामतस्तुप्रवृत्तानाम् लयस्य मृद्धो- 
वसिक्तादीनान्तु संपूर्णो पकारकस्वेनोरसमित्यत एव शौद्रमात्रस्य दादशमध्ये मनुना पथक् गणनं 
छृतं; तस्य फर्मनुपदमेव स्फुटीभविष्यति । पुत्रिका तु एतस्प्रकरणाप्पूवैषथगेवोक्ता मनुनेति 
स च्रयोदद्चः पुत्रः; अत एव ““पुल्ान् द्वादश यानाह नृणां स्वाय॑ञ्युवो मनुः। "इत्यव तस्य नं 
म्ंहणम् ; अत एव भरसः क्ेत्रजश्वव? इत्यादिना तानुक्ता “'्येकरिक्थिनौ* ““एकणएवौरसखः?ः 
““षषठं तु क्षेत्रजस्य ”' इत्युक्ता “ओरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिष्थस्य भागिनौ । दशापरे तु क्रमशो गो- 
लरिक्थां शभागिनः॥' 'इ्युक्ता^^स्वक्षिञ संस्कृतायाम्" ईव्यादिना ““पारश्चवस्स्शतः>शदैस्यन्ते न 
हादशस्वरूपमुक्तम्। तदग्े“क्षबजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् पुत्रप्रातिनिर्धीन् प्राहुः 
क्रियारोपान्मनीषिणः ॥* इत्यन्न एत एव शोद्रान्ता मन्वभिमता इति स्पष्टमेद । ओरस- 
क्षऽजाविति ““षषठन्तु” इति पू्ैस्याजुवादो न विध्यन्तरं क्चडाजस्यौरससाम्यामावात् गो्रा- 
मागिनो रिक्थांशभागिनश्च रिक्थांशः जीवनमाच्रम् सुख्याभावे हि प्रतिनिधिरत ओरस- 
सत्वे तेन कार्याः करियारोपद्धेतोः क्रियाया अपत्यस्ुत्पादयितव्यमित्यस्य विधेखोपो मा 

भूदिति निष्योऽयं विधिः | स यथाकथाचत् गृहस्थेन सम्पाद्यः | तत्र मुख्यं ओरसस्त- 
द्संपत्तावेते कल्प्या इति मेधातिथि :| अदायदोति-- न्द्रो त्तरनम्समास इति शङ्काक्ञयः। 

क, 8५ 

तदीत्यस्य व्याख्येयमिवयत्रान्वयः। स्वेति,--पवोक्तपुत्रेलथेःसपिण्डाश्च समानोदकाश्चेति 

[1 

$ --९. १५९, & ° । २-९. १५८. 1 ३. म० ९ -१७८. | ४.म०२.१२.५ 

५. प. ब. (न) नासि । ६.--९- १६२-- १६६. । ७.--९. १७८. | ८---९. १८०. | 
९. प. ब. ख्यकसप जौ० । 

(016. : @. 1, ऽ6८. ॐ, ऽ 30-- 81. 
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नां सननिहितरिक्थहरान्तरामावे पूरवेषटकस्य तदिक्थहरत्वम् , उत्तरषटकस्य तु तन्ासि। 
त (^ क ४७५ ^. ४ स्वं * 

** बान्धवत्वं पुनः समानगोत्रत्वेन सपिण्डत्वेन चादकप्रदानादकायकर् 
= (~ ४३ = ज (^. < भजद न 

वर्गद्रयस्यापि सममेवेति व्याख्ययम् । ‰‹ गोत्रि्थि जनयितुनं त्रिमः 

सुतः । गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपौति ददतः स्रधा ॥ "' 

षष्ठं तु क्षेत्रजस्यप्रद्यात् पैतृकधनात् । ““ओरसो विभजे दायं पिञयं पञ्चममेव वा” ̀  इति। 
पुनश्वाक्तम् ““जरसक्षेकजो पुत्रो पिद्रवित्तस्य भागिनो | दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थावभा- 

भीमिं ~~~ 

सुबोषोनि 

४४ गोत्रसक्थि जनितुः" इत्यादिना } अस्याथः--दत्तकः युञ्नो जनयितुः निषेक्तुजनक- 

स्य गोलं धनं च न कदाचित् प्राप्नुयात् ; अपि तु यस्मे दत्तस्तस्य गोत्रं धनं च स दत्तकः 
प्राप्नोति! तथा पिण्डः पिण्डदानमपि गोत्ररिस्थानुगः यत्सम्बन्धिनी गोत्रीरक्थे मवतः, तस्मा 

एव स पिण्डो देयः ! यस्मात् कारणात् सर्वधा स्वधासाधनक पिण्डश्राद्धादिकं ददतो दातुः 

सकाल्लाद्रयपैति नवतत इति! एतच्च दातुः पुच्रान्तेरसद्धावे वेदितव्यम् । अभावे त्वसावेव 

बारुभट्री 

न्द्रः तदिति--ख पितुः सपिण्डसमानोदकान्यतरदित्यथः। च स्वरथ तत्--तद्विक्थहरत्वम्। 

एवं दायदादिशब्दस्याथसुक्ता बान्धवशब्दस्य तमाह--वान्धवेोति | पुनस्तव अस्याति- 

प्रसक्तत्वादाह --सपिण्डत्वेन चेति । बान्धवस्वरूपमाह--उदकोति ] एवं चादाया- 

दबान्धवा इत्यत्र नजसमासं कृष्वा दवन्द्रः कार्यो न तु प्रागुक्त इति भावः। एतेन प्रागुक्तमेधाति- 
थिव्याख्यानमपासम् । एवे वचनद्वयग्यास्यानहेतुं तदु क्तिरूपमेवाऽऽह--गोत्रेति। दत्रिमः 

दत्तकः सुतः पुतरः। जना्ेतुः--निषतुजनकस्य। गोत्ररिक्ये-- गोत्रधने। न मजेत् 
न प्राप्नुयात् । जनयितुरिति पञ्चमीति मेधातिथिः | तथा च तन्मरणानिभित्ताशौचादिकमपि 
न प्राप्नोति--विवाहं चिना तत्र तद्रोत्रस्यापि परिहायैत्वात् । अनेनान्यगोत्रस्यापि पुवी- 
करणमनुक्ञातं भवति; अपि तु यस्मे दत्तस्तस्य गोलं घनमाश्ौचादिकं च दत्तकः प्राप्नोति 
तथा यतो “गोत्ररिक्थानुगः स गोत्रेण' "इति “यो रिक्थहरः”इति च स्मृतेः पिण्डः-- तदानं 
श्राद्धमिति यावत् । गोत्ररिक्थेऽनुगच्छति सः । यदीयं गोच्ररिकथं गृह्यते, तस्मै एव 
क क ५) क क पिण्डोदकदानाद्योध्वेदेहिकक्रिया अतो ददतः तदातुजनकस्य दत्तपुत्रकतका स्वधा-- श्राद्धम् 
व्यपेति--अथात्ततो निवतैते ] दन्तकस्य जनकश्राद्धे नाधिकारस्तस्य तेन तन्नकडभ्यमित 
1 

१.अ. द्. रादिस० 1 रे. प. भ. दायाद । 

(016. ^. 1, 5९५, सं, §§ 81- 32. 
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इत्यत्र दात्रमप्रहणस्य पुत्रपरातनिधिप्रदशनाभैतवात् । 

सुबोधिनी 

पिण्डदो रिक्थहरश्चेति । एतदुक्तं भवति--अत्र दत्रिमग्रहण प्रतिनिधियुत्रोपलश्चणार्थम् । 
तथा च दत्रिमादिपुल्लाणामनेन वचनेन रिक्थहरस्वभ्रतीतेः पूव॑पश्चोक्तरीत्या च सिक्थहरत्वाभा- 

बार्मट्री 

यावत्। ददतः इति पञ्चमी व्यपतीदयत्रान्वय इति वा। वस्तुतः पिण्डङब्दः सापिण्डयपरः। 

श्राद्ध परत्वे ददतः स्वधेल्नेन पौनस्क्त्यापयेः; अत एव दिष्टाः धरतिग्रह्यीत्तगोत्रेणैव तस्य- 

सवेक्रियानुष्टानं कुवन्ति ; म्रतिथ्रहीतृसपिण्डा एव च तन्मरणादो दश्चाहाश्ोचमनुतिष्ठन्ति । 
गरहीवृङकुटे एव तत्सपिण्डीकरणाद्याचरन्ति ¡ अत एवास्मादेव वचनादत्तकस्य जनकसापि- 
ण्डयनिचत्तिरित्यभियुक्तेव्यख्यातमिति बोध्यम् 1 एतच्च दातुः पुत्रान्तरादिसद्धावे; दानोत्तरं 

तदभावे तु तस्याऽप्यसावेव रिक्थश्राद्धाच्धिकारी-- “अपुत्रेण परक्षत्र =योगोस्पादितः सुतः। 

उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धम्म॑तः॥*› ईति न्यायसाम्यात् “दन्तः पुः पितुः कुयात् 

जनकस्य सृतेऽहनि]गवायां च ततोऽन्यत्र अ पुत्रान्तरसन्निधो॥ ` ' इति शातातपस्मरणाच।इदम- 

पि दानानन्तरं जनकस्यापुत्रते-दानकाङे स्वेकस्य दाननिषेधात् । एवमेव द्रथामुष्यायण द्- 

त्तकस्याऽप्युभयोपकारकस्वं बोध्यम्। अत एव.“दत्रिमः कचित्? !इति पाठेन सदैकवाक्यताऽपि। 
अस्य सापिण्ड्यं परिवेदनदोषाभावश्चान्यत्र स्पष्टः ¦ एष एव न्यायः प्राग्वत् पुत्रीकरणावि- 

शेषात् कृञिमाईनामपि बोध्यः; तदाह--इलयत्र दत्रिमेति,-ओरसपुत्रप्रतिनिधिदत्तकङ्त्रि- 

मादेरप्युपरश्चणाथस्वादिलयथः। तथा च दत्तकोदीनां ततः पित्रादिरिक्थहरस्वप्रतीतेः पूवैपक्षो- 
क्तरीत्या च तदभावप्रतीतेर्मिथो विरोधादप्रमाण्यापात्तिरिति वचनानथक्यभियोक्तेव व्यवस्था 

उ्यायसी। अत एवोक्तद्रादसपुत्रानुक्ता देवरेनोक्तम्-‹“एते द्वादश्च पुत्रास्तु सन्तत्यथेमुदाहृता ६| 

मात्मजाः परजाश्चेव रुब्धा यादच्छिकास्तथा ॥ एषां षड् बन्धुदायादाः पूरवेऽन्ये पितुरेव षट् 

विशेपश्चापि पुन्राणामानुपूढयाद्विशचिष्यते॥ स्वे द्यनोररसस्येते पुत्रा दायहराः क्ता रसे 
पुनर्त्पन्ने तेषु ज्येष्ठय न तिष्ठति ॥ तेषां सवण ये पुत्रास्ते ठृतधिांभागिनः । हनिस्तमु- 
पजीवेयुर्रासाच्छादनसश्चताः॥” इतीति भावः। ननु तदाविशेषेऽपि दन्नेमय्रहणं नोपलक्षणम् 

इति पूर्वोक्तमयुवाक्यद्रयं पितृधनविषयकमेवाऽऽस्तां-तावताऽपि मनोर्भिथो विरोधाभावात् ; 

सूक्ता पिवृ वनस्थे उक्तव्वेऽपि मनुनाऽन्यच्नोक्छ्वाव् ; एवं च पूवंपक्षोक्तमेव ददं सम्पन्नम् 

१. मण ९.--१४२.।२. त. धियुक्तेरुप° (?) । २. व्यव० ३१२७. । ४. भ. 'कादीना' 

जारभ्य "विरोधात् " इष्यन्तं नास्ति । ५. फ. अन्यत्र ततोक्त ° । व. जन्यत्रोक्तस्वात्त्रानुक्त° । 

भ. अन्यत्र तत्रायुक्तं ° । 
(016. 1. 1, 566. ॐ, 3382. 
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७०६. याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

+*पितधनहारितं तु पूर्व॑स्य प्रवस्यामवि सर्वेषामविरिष्टम् 

८८न् भ्रातरो म पितरः पुत्रा रिथिहराः पितुः } ? इत्यीरसन्यतिरिक्तानां पुत्रप्रात्- 

निधीनां सर्वषां रक्थिहारितप्रतिपादनपरत्वात् ; आरसस्य तु ““एकएवारसः 

पुत्रः पिव्यस्य वसुनः प्रमुः | ” इत्यनेनैव रक्थभाक््वस्याक्तव्वात् ; दापादराब्दस्य 
_---------------> ~~~ ~~~ व 

सुबोधिनी 

वध्रतीत्तेः परस्परविरोधादभामाण्यं प्रसज्येत । ततो वचनानथेक्यभयादस्मदुक्तंव भ्याख्या 

प्रयस्करीति । ननु षट्कद्वयसध्ये पूवैषट्कस्थेव स्वसपिण्डादेरेक्थह रत्वमस्त, माभूदुत्तर- 

षटक्स्य , पिवधन कथमिव्यत आह-- पतृघनहारत्व व्वात | तच्च देतुमाह-- 

न भ्रातर इति ! ननु “° पुत्रा रिक्थहराः” इति बुत्राणां पिवृधनसा्तं प्रतायत ; त इत्र 

भारसाएवनतुत यतिरिक्ता इत्यत आह--ओौरसस्य तु एक एवारस रात् वचनद्र- 

यस्याप्येकाभत्वे पौनस्क्तयमिव्यथः । दायादरब्दस्वरूपपयोरोचनयाऽपि ‹ ° दायाडा बान्ध 

वाश्च षट् ?? “षडदायादबान्धवाः? इस्यञ्च पिलृधन (प ?) (ह) र्वं चारतीस्याह-- दायाद - 

शब्दस्येति। ननु या्तवत्क्येन ““ओरखो धमेपत्नीजः' !हस्यादिना द्वादडविधपुञ्ाः प्रदर्शिताः; 

नारभद्री 

अतो मजुवचनादेव तथा प्रतिपादयितुमाह- पितुधनेति | सर्वैषामभिमाणां तदुक्तमेवाच्र हेतुमाह 

--न भ्रातर इति] “श्रेयसः श्रेयसोऽरूभि पापीयान् रिक्थमर्हति । बहवश्वेत्त सदाः सवं 

रिक्थस्य भागिनः॥ दलस्य पूवेश्छकः। इति इत्यस्य) पुत्रा इति सामान्यबहुवचनाभ्यामाह- 

सकेषामिति। नन्बोरसबहुत्वषिक्षमेव बहुस्वामिति ओरला एव घुला न ते प्रतिनिधिभूताः; 

किंचन आ्रातरः'? इल्यत्रयस्य पुत्रा इत्यस्य पिवादिसाहचयौन्मुख्योरसपुन्रपरत्वमेवेति तद्धि- 

षयकमेव पुत्रपदोक्स्या पिवतृघन विषयक तदस्तु; अत जाह-- अरसस्य इति| चचनट्यस्याऽ- 

प्येकाथस्वे पौनसक्स्यापत्तिरिति भावः । ननु दिबदधमित्ति न्यायेन दाढयांय पुनस्तदनुवादक 

मेव तदास्तामतव आह-द्ायादेति । तथा च दायादशब्दस्व रूपपयाखोचनयाऽपपं पितृधन- 

परस्वं तस्य नास्तीति भावः} किंच साहचयंस्णसावोत्रैकस्वेन पुलत्ववत् पेतृत्वादेराप 

गोणमुख्यसा धारणत्वेन :साहचयंस्य दु वच्वात् । अपि च “श्रेयस !‡ इति अग्रे पाठेन गोण- 

ुत्रविषयत्वात् श्रेयस इत्यनेनापि तस्पतिपाद नाच । ^ ब्राह्मणस्यानुपूर्यण > इत्यादिना 

“पुत्रशतं भवेत् "इत्यन्तेन ततः प्राक्तनवचनकदबेन पिवृधनविष; अश्चावभागकथनपूव तद्धा- 

गिघ्स्योरसस्य प्रतिपादितव्वाच। तस्मादारस इ्यादि तत्^रमेवेति व्यवस्थापन मञुसमत यु 
[1 

न 

९. म० ९.--१८५.।२ म० ९.--१६।३. थ द्. नासी (१) ४. व्यव० १२७. । 

५.मर ९ --१८४.। ६. मण ९.--१४९. 1७. म० ९. १५७. । ८. प-फःब, त्वस्येवप्र ° 

(-016,: @. 1, 56. 1, § 35. 
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"दायादानपि दापयेत्"! इत्यादौ 

सुबोधिनि 

०८ पूर्वाभावे परः परः इति रिक्थग्रहणकमोऽपि दितो वाक्यशेषे ; स्खव्यन्तरेष्वन्यथा 

दर्शितः; तथाहि--जापस्तम्बधर्मविघतो स्छरव्यन्तरसंयहः--““ आरसः पुधिका बीजश्चेत्रजौ 

एुत्रिकासुतः । पौन भैवरच कानीनः सहोढो गृढसम्भवः ॥ दत्तः कीतः स्वयदत्तः कृञिमरचा- 
पविद्धकः | यत्रकचोत्पादतर्च स्वषु! दख पञ्च च ॥ ›› इति । अञ्ज सङ्कयाव्यत्ययः 

क्रमन्यव्ययश्च | संख्याव्यत्ययर‡ सुपरिहरः । पु्िकापृच्रिकाडुता द्वावप्येकरकोरिः | 

तथा बवीजक्षेजजौ । यवक्वचनोत्पादेतोऽप्येप्वेव'न्यतम इति चयाणामन्तभीवे 

दरादद्यवेति | तथाऽपि कमव्यव्ययस्तद्वस्थ एव | मानवे तु -- “ ओरसक्षेत्रजौ 
(र 

पत्रो पितृरिक्थस्य भागिनो 1 दशप ठु कमशो गोच्ररिक्थांश्चभागिनः ॥ 
[च] 

4५. क 

इति पुत्रिकामम्यौरससमव्वेन आओरस एवान्तभौवयिष्वा इतरे दश्च पुत्रा दर्मिताः--““खे कत्र 

संस्छृतायां तु स्वयसुस्पादितश्च यः । तमोरसं विजानीयात् पुद्घ प्रथमकल्पितम् ॥ यैरूव- 
प्रजप्रमीतस्य क्लीबस्य पतितस्य च । स्वघमेण नियुच्छायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्तः ॥ माता- 

पिता च दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि 1 सदशं प्रातिसयुक्त स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ सदशं 
त॒ प्रक्थाद्यं गुणदोषविचक्षणम् । पुत्रे षुबगुणेथैक्तं स विज्ञेयस्तु कृच्िमः ॥ उत्पद्यते गृहे 

यस्यन चज्तयेत कस्य सः । स्वगृहे गूढसुत्पन्नो यस्य स्यात् तस्य तस्पर्जैः ॥ 
नच सखयेत कस्य सः इति -- दीनाधिकपुरुषजत्वमन्तरेण सवणजत्वनिश्वये कस्य 
पुरुषस्येति पुरुषविरेषो नं च ज्षायते इत्यथः । यम्य स्यात् तस्य तत्पज इति-- यस्य 
तट्पजः स्यात् तस्य तस्पज इत्यथः । तस्पशब्देन दारा लक्ष्यन्ते यथा गुरतत्पग इति 

““तस्पं श्य्याट्दारेषु "इत्यमरः । ^ मातापितभ्यासुत्छषटं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्र 
परिगरह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ पितृवदमनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः | त कानीनं 

बाङुभद्री 

क्तमेवेति नं मूलादिवचनानां भरागुक्तानां मिथो विरोध इतीति दिक् । नन्वेवमपि मृलोक्तः 
ससद्ध्यः कमोऽयुक्त एव -स्त्यन्तरेष्वन्यथाकमस्य ससङ्कयस्य प्रतिपादितत्वन तद्धिरोधाच् | 
ए्वसुक्तवगंद्रयग्रतिपादकमयुरपि स्खत्यन्तर विरुदः तथाहि । तत्र तावदापस्तम्बधर्मसूत्राविच्च- 

तो स्खव्यन्तरसंग्रहः-““ओरसः पुत्रिका बीजक्षत्रजौ पृत्रिकासुतः। पोन्वश्च कानीनः सहोढो 
गृढसंभवः । दन्तः ऋतः स्वयदत्तः कृत्रिमश्चापविदधकः । यत्रकचोत्पादितश्च स्वपुत्रा दश 

१. थ. परः आरम्य सङ्गहःः इत्यन्त नास्ति । २. थ. काको ८) । ३. द्. काको° । 

४. त, काया ओं० । ५, त. अत्रजस्य । ६2.- ९. १६५-७०. | ७. तृ० नाऽ २८७. । 
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७०८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

~~ भे 

नारुभट्री 

पञ्च ॥** इति। अत्र सख्यान्यस्ययः क्रमन्यत्ययश्च। तनत्राऽऽच्यः सुषरिहरो, यद्यपि पुविकापुन्रिका- 
सुतौ हवावप्येका कोटिः, तथा षीजक्ेत्रजो, यन्न क्वचनोत्पादितोऽप्येषामेवान्यतम इति 
त्रयाणासन्तमीवे द्वादज्ञत्वस्येव सस्पत्तस्तथाऽपि कमव्यत्ययस्तदवस्थ एव । मानवे तु ८ ओ- 

रसक्षञजे पुत्रो पित्ररिक्थस्य भागिनो दश्नापरे तु कमशो गोत्ररिथांश्चमागिन.॥ "` इत्य 
पुत्रिकाया ओरससमष्वेनौरस एवान्तभीवितस्वाति , तस्याः पू स्वातन्ञयेणोक्तत्वात्त- 

द्वि्नावेवात्र विवश्षिताविल्याशयेन च ताबुक्स्वा इतरे दशेव्युक्तवा तथेव करमेणोक्तानि 
तद्छक्षणानि; तथाहि--“' स्वक्षेडा संस्कृतायां त स्वयसुत्पादितश्च यः । तमौरसं विजानीयात् 

पुतं प्रथमकल्पिकम् ॥ यस्तल्पजः प्रमीतस्य ्ीबस्य भ्याधितस्य वा । सखधरम्मण नियु- 
क्तायां स पुत्रः श्चत्रजः स्खछतः ॥ माता पितावा दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि | सदशं 
्रीतिसयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ सदशं तु प्रकुयौचं गुणदोषविचक्षणं । पन्न पुत्रगुणे- 

युक्तं स विज्ञेयश्च छरत्रिम" ॥ उत्पद्यते गृहे यस्यन चज्ञयेतक्स्यसखः। स गृहे गूढ 
उत्पन्नः तस्य स्याद्यस्य तस्पजः॥ मातापितृभ्यासुत्छष्ट तयोरन्यतरेण वा। यं पुत्रं परिगृण्हीया- 

दपविद्धः स उच्यते॥ पितृवेक्मनि कन्या त॒ यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः 

कन्यासमुद्धवम् ॥ या गर्भिणी संस्क्रियते लाताऽक्ञाताऽपि वा सती । वोदुः स गभो भवति 
होढ इति चोच्यते ॥ कीणीयाद्यस्त्वपलया्थं मातापिन्नोर्यमन्तिकात ! स ऋतक सुतस्तस्य 

सदशोऽसदशोऽथ वा \ या तु पला परित्यक्ता विधवा वा यथेच्छया | उत्पादयेष्पुनभत्वा स 
पोनभव उच्यते ॥ मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् } आत्मानं स्परयेचस्मे स्वय- 
दत्तस्तु स स्मृतः ॥ यं बाह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेस्सुतम् । स पारयन्नेव शवस्तस्माव् 
पारा्वः स्मृतः॥'" ईति । तस्पं--दाराः ; यथा गुरुतल्पग इति । ^“ तस्पं शय्यादद्रिषु” 
इत्यमरः] व्याधितस्य--अग्रतीकारराजयक्ष्मादिरोगाकान्तस्य। खध्मेण-- प्रागुक्तेन। सदशं-- 

सवणम्। गुणदोषविचक्षण--प्रोढम् अत एव पुज गुणेयुक्तम्। न च जायेतेति -दीनाधिकपुरूष- 
जल्वमन्तरेण सवणेजत्वनिङ्चये जस्य पुरुषस्य अयमिस्येव न ज्ञायते चेलयथः। मातुर्बहुगामिन्वि 
इदम् । यस्येति,-- यस्य तस्पजः स्यात्तस्य स इवयथ.] मतापित्रभ्यामिति- बहुपुत्रतया 
भरणासामर्थ्येन केनचिदोषेण वेर््यथेः । पुत्र तद्ुद्धया परिग्रहो न तज्जीवितेच्छया । येति 
ण 

१.-- ९. १६५. । २.१. वित्वा० । ३-१६६-७८. | ४. तृ० ना० २८७. । 

५. प. फ. ब. शञयेत अस्यायमिति नज्ञायेत चेलयथैः । ६. प. फ. ब. स्थः सहोढ इ० । 
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दायविमागप्रकरणम्] ससन्या्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याघ्य। च ७०९, 

सुगेधिनी 

वदन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम् ॥ या गर्भिणी संस्क्रियते चाताऽन्ञाताऽपि वा सती | 
वोटस्सःगभो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ कीणीया्यस्स्वपल्यार्थं मातापिजोयैमन्ति- 
कात् । स क्रीतस्तु सुतस्तस्य सदशोऽसदसोऽपि वा ॥': गुणैः सरशोऽसद्श्ो वेल्थ । 

९ या पस्या वा परित्यक्ता विधवा वेच्छयाऽऽत्मनः ) उष्पादयेत् पुनभूत्वा सपौनभव उच्य- 
ते ॥*” वन भूत्वा--पुनगहदीणी रत्वे: । ““मातापितृ विनो र्यस्क्तो वा स्यादकारणे । 
आत्मानं स्पश्षय्यस्मे स्वयंदत्तस्तु स स्खतः॥ अकारण--पातित्यादिकारणाभावे । स्पशयेव् 
--दय्यादिलयथः। ““विश्राणनं वितरण स्परैनं प्रतिपादनम् ।'* इयमरंः।.५यं बाह्यणस्तु च्यूदायां 

कामादुत्पादयेत् सुतम् । स पारयन्नेव शवस्तस्मात् पारश्चवः ईतः ॥ स पारयन्नेव 
छव इति - स पुत्रः पितृन् श्राद्धादिभिः पारयन् श्रीणयन्नपि इतरयुत्रवदपरज्ञस्तत्वाच्छ- 

ववच्छव इति पारयज्छवः पारशव इत्यथ. । अस्य शूद्रापुत्रस्य विवाहिताजन्यस्वेनानुरो- 
मजत्वगदौरसत्वं यद्यप्यवचिष्ट, तथाऽप्यन्येषु सत्स तस्य सकररिक्थहारित्वाभावादस्मिन् 
प्रकरणे भ्रान्ते परिगणनम् । वासिष्ठे वु “(तृतीयः पुञ्चः पुत्रिकेवः' ईति कमन्यल्ययः। एवं स्य- 

बाटभट्री 

--या ज्ञता अन्ञाताऽपि वा गर्भिणी सती संस्क्रियते इत्य्थः।सहोढ इति--तथा सहोढ 

इत्यथः } पुनभूत्वा -पुनगहीणी भूत्वा । अकारणात् - पातित्यादिकारणाभावात् । खकारणे 
इति पाठान्तरम् । स्पश्ञयेत्-- दधात् । ““विश्राणनं वितरणं स्पर॑नं प्रतिपादन! त्यमरः] 
स पारेति-- स पुत्रः पितृन् श्राद्धादिभिः पारयन् प्रणयन्नपि अन्ययुञवदप्रश्चस्तत्वाच्छव- 
तुल्य इति पारशव इल्यथः ! यद्यप्यस्य शद्रापुवस्य बविवादिताजन्यन्वेनाचुखोमजत्वेन च 
मृद्धौवसिक्तादिव दरसस्वमविशिष्ट, तथाऽप्युक्तरीत्या भप्रशस्ततत्वेन ततो भेदेन तत्र गणनम्, 
एतेषु ससु तस्य सकरूधनहरस्वामावादन् प्रकरणान्ते परिगणनमिति बोध्यम् | वासिष्ठे तु 

ओरसानन्तरं “ तदराभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्विर्तीयस्वृतीयः पुत्रिकाविज्ञायते, पौनभैव- 
चतुथः, कानीनः पचमो, दत्तकः षष्ठः, कीतः स्मः, स्वयञ्युपागतोऽष्टमोऽपविद्धोनवमो, 

गूढोत्पन्न दशमः, कृतषएकादश्च ॒शृद्रापुञ् एव द्वादशो, भ्वी? इव्युक्तम् ] वेष्णवे तु 
५ ओंरसक्षत्रजयुन्निकापुच्रपानमवकानीनगुढेत्पन्नसहाढठदत्तकातस्वयञुपागतापविद्धयच्रक्वच- 
नो्पादेता द्वादश्च' इत्युक्तम् । देवीये तु ^“ ओरसपु्रिकापुत्रक्षेत्रजकाननिगृूढोत्पन्नाप- 
विद्धसदोढपोनेभवदत्तकस्वयसुपागतङ्घत्रिमक्रीता द्वादज्ञ "` इत्युक्तम् । नारर्दाये तु-- 

ज 

१. त॒ तस्तंस्कृतस्द० । २ --९ १७१ --१७५.1 ३. त. पुनता, नास्ते । ४. 
वाच्य० । ५, द्वि° बण ४२८. । ६.-९. १७७) ७८. । ७. द्. उत्र। ८. १७. १३. । 

९. फ. अ. जकार । १०--१७. 9४. | 
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*भपुत्रन्यतिरिक्तसखिथभागिषयववेन प्रसिद्धवाच्च । 

वासिष्ठादिषु वग॑हयेऽपि कस्य चेद्रबव्ययेन पाठो गुणवदगुणवाद्िषयो वेदितव्यः । 

सुबोधिनी 

व्यन्तरेष्वपि दरष्टभ्यो म्न्थगौरवभयान्न छिख्यते अत. कथं ‹'ूर्वांमावे परः पर इत्युक्ते- 
रियाशङ्कयाऽऽ्द--वासिष्ठादिषु वगंद्रयेऽपीति | जयमत्र पर्दिरासिप्रायः । मनुना-- 

८४ ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः छृत्रिम एव च । गृढोत्पन्नोऽवद्धर्च दायाद्य बान्धवार्च षट् ५४ 

कानीनश्च सहोढश्च कीतः पौनभवस्तथा } स्वयंदत्तश्च रौद्रश्च षडदायादवबानघवाः॥ ईति 

स्वसपिण्डसमानोदकानां सन्निहितरिकथहरान्तराभावे प्रथमषट्कस्यै तद्धिक्थहरत्व दित्भय- 

षट्कस्य तद् मावं च प्रतिपाद्य तस्प्रसङ्गादेव प्श्वादौरसादिपुञ्स्वरूपग्रतिपादनात् उपक्रमानु- 
सारेण न तच्वत एष एव कम ईति विक्तायते ! अत एव तन्न ^“ कमश्च ° इद्युक्तिरपि सवौ- 
त्मना अञुमेव कमं न नियच्छति ; अपि तु कर्मिशिद्धिदेष' सलेव । असाच (पि) 
विशेषो गुणवदयुणवद्रुप एवेति ॥ एवं स्ख्रलन्तरपाडस्याऽपि गतिरेति युक्तियुक्तं 

चेतयान्षवस्त्येनोक्तम् । तथा दहि -- ओरसपो्निकेययोरोरमस्वात् तत्समस्वादेव 
क्षत्रजगूढजकानानपोनमंवानां तु स्वबीजक्ष्ोस्पन्नतवादेव द्चाद्यपेश्चया प्राबल्यम् । 
सदहोढजस्य स्वकीयत्वे परिगरृहीतक्षनोखन्नष्वेऽप्युत्तरषटकथोगो वाचनिक एवेति स्वै- 
मनवच्म् । एतच्च समै युगान्तरविषयम् । करौ स्वौरसदत्तकावेव, ओरक्षसमस्वात् 
पुशिका च--“"दत्तौरसेतराणां तु पुञजस्वे न परिग्रहः ।** इति स्मरणात् 1 अर शेषे ५ करो 
युगे स्विमान् धमन वञ्यानाडुमनषेणः। "° इति वाक्यशेष; । शिष्टाचारोऽपे तथेव ददयते 
करो । ननु माभूदितरवचनयिरौधः; गोतमेन त्रोरससमस्य पौिकेयस्य दश्चमव्वेन 

बार्भद्धी 

"'आओरखः क्षेत्रजश्चैव पुच्रिकाणुत्न ए~ च। कानीनङ्च सहोढद्च गृूढोसपन्नस्तथेव च॥ पौनमैवोऽ- 
पविद्धङच दत्तः कीतः कृतस्तथा । स्वयं चोपगतः पुत्रा इाद्रशते भ्रकीर्तिताः॥:: देद्युक्तम् । 
तस्मात् क्रमब्यल्ययङ्ृतविरोधो दुष्परिहरः; अत आहं -वासिष्ठादिषविति। भगुणवदिति,- 

असुञ्वत इति भाष्यग्रयोगवदयं साधुः जयं भावः-- मनुना “ओरसः” इयददिना वगेद्ये- 
नाऽऽद्यस्य तच्छं दि तीयस्य तदभाव च प्रतिपाद्य तस््रसङ्गादेवाऽमे स्वेर्पव्यवधानेनौरसा- 
दिपुत्रस्वरूप्रातपोदनेनापक्रमानुसारणे तथोच्तिने तु तत्वत एष कम इति ज्ञायते | अत 

१ प्रतिसि० | २?.-२. १९६९९; &०. | ३. द, स्य त्द९० 1 शे यृ. वु तिज्ञा० ॥ 

५ य. पेगुण० (१) । 8. थ. द्. षट्कपाठो वा०। ७. थ. तिसन युगा० । ८. थ. द्. चवाक्य- 
द्र ०। ९.२२. ४५५, ४६. । ३०. भ. च प्रतिपादनेनो° 1 

(016 ४. 1, 566. 21, 9 88-- ४4 
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बारभट्री 

एव॒ तत्र कमा इव्यक्तिरपि तत्परेवेति न सर्वथा ताल्त्विकैतच्कमबोधिका; अपि वु 
क , (५ ५ क की केष ऋ, 

कस्मिश्चेद्िशेषे असत्येवाऽसो ; विरेषे तु गुणवद्धूय श्वेति । एवं स्मृ्यन्तरपाठस्या- 

1 गतिः । युक्तयुक्तश्च मुखेाक्तक्रमः ; तथाहि--आरसपुच्रिकयोरोरसव्वात्तत्समत्वाच्च 

प्रागुक्तिः ; क्षेत्रजग्ढजद्धितीयकामीनपोनभवाणां स्वबीजक्षेञओोत्पन्नत्वादेव दत्तायपेक्चया 

प्राबस्यम् । आचकानीनस्यापि स्वीयकन्योद्पात्तिकत्वादेव ततः प्राबल्यम् । 

अवान्तरमपि तारतम्यं स्पष्टमेव सर्वेषाम् । एवम्मग्रेऽपे सदहोढजस्य स्वबीजा- 

श्रयत्वेन परिगृह्धतक्षत्रोतपन्नव्वेऽप्यत्तरषट्कयोगो गभत्पत्तिकाडे स्वक्षेत्रत्वाभावेनेति 
स्यैमनवदयमिति । इदमपि सवै युगान्तरविषयकम् } कलो त्वोरसदत्तकावेव भरससमस्वात् 

पुत्रका च--““ दत्तौरसेतरेषां त॒ पृत्रत्वे न परिग्रहः ” इति माधवादिस्मरणात् । ̂ “एतानि 

लोकरुप्ल्य्थ केकरादौ महस्मभिः । जिवत्तितानि कर्माणि" इति चरमे अस्यान्वयः } शिष्टा 

चारोऽपिः तथेव द्यते ! केचित्त आरसेन पुिकासंमह एव ; दत्तपदेन तत्समकक्चक्रीलस्वयं 
दत्त रत्रिमाणामपि ग्रहणम् ; अत एव “प्रयसः त्रयसः* ईति मनूक्तिः, ““स्वगोत्रेण कृता ये 
स्युदेत्तक्ातादयः सुताः } विधिना गोच्रमायान्ति न सापिण्डये विधीयते॥ '*इति बृद्धगोतमो- 

:,'व्दत्तकऋीतादिपुत्राणां बीजवक्षुः सपिण्डता) सक्षमी पञ्चमी चच गोत्रं तत्पाखुकस्य च॥' 

इति ब्रहन्मयुः, “ओरसः कषेत्रजश्चव दत्तः छरत्रिमकः सुत । ̀  "इति कलिघमप्रस्तावे पराशरश्च 

सङ्खच्छते | ओरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां प्रकृतत्वा दोरसादीनुपक्रम्य “तेषां पूरवः श्रेयान् स एव 

दायहरःस चान्यान् विभृयात्*इति वेष्णवादोरसादीनां पुत्राणां पूरवैपूवांभावे परः परः रिक्थम- 

हंति । पूवंसद्धावे परसवधेनं स एव ऊुयोत्तदण्यपवददितरविषयम् | यदि तु समानरूपा बहवः 

पुराः, तदा सर्वै एव विभज्य धनं गुह्णीयुरिति मयुभ्याख्यातारः । यद्यपि मन्वादिकं युगा- 

र्तरपरतयाऽपि सुयोजस् , तथाऽपि अ-स्यमन्यथा दुयाजमेवेत्याहूः } वस्तुतो नियोगनिषधेनव 

कित्रजनिषेघे तन्न क्षेत्रज इत्योरसविहे षणमावक्यकं यथा, तथा कृत्रिम दत्तक इत्यपि दत्तस्यैव 

विदोषणाभेति बोध्यम् । नन्वेवमपि अुरुस्य गोतमविरोध एव } तेन हि आरससम 

स्य पौच्रिकेखस्य दश्चमस्वेन पारगणनं कतम् ; तथाहि-- “पुत्रा आरसक्षेत्रजदत्तछ्त्रिमगूढो- 

त्यन्नापविद्धा खिथंमाजः कानीनसहोढपानभैवपुन्निकापु्रस्वयन्दन्तकीता गोत्रभाजः चतुथौ- 

कभागिन इति ! कानीनादीनां तुर्याशभागित्वमन्नोक्तं चारसाभावे पु्िकादिसस्े च क्षेयम् । 

एवं क्चेत्रजादीनामपि तत् कमतो ज्ञेयमन्यथा पू्ैविरोधो दुष्परिहर एव । स्वयदत्तकीतयो- 

स्तवं वसिष्टाचेकवाक्यतया; प्रागुक्तरील्या गूढोत्पन्नस्य तच्वमोरसाद्यभाकविषयकमिति बोध्य- 

१.प.फ ब्र वेऽपीति। २. प. ख. ब- रोऽपि म्रहणम् । ३.-९. १८४ । ७. अ 

भूषटस्यः नास्ति । ५. प. फ. च. रिक्थभागिनः इ०। 
(016. : @#. 1, 566. ॐ, § 84. 
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७१२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

“गौतमीये त पौत्रिकेथस्य दश्चमत्वेन पाठो विजातीयविषयः। तस्मास्थितमेत- 

सूरवपूर्वाभवि परः परौऽशमागिति। * "यत्तु ““्नातृणामेकजातानमेकश्चदपत्रवान् भवेत् | 

सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुर्रवीत् ॥'' ईति, तदपि धातुपुत्रस्य पुत्रीकरण्तभवेऽ- 

न्यषां पुत्रीकरणनिषेघाथम् ; 

सुबोधिनी 

पाठात् तद्वाक्याविरोध इलयाङ्कय परिहरति गौतमीये विति। विजातीयविषय इति । 
ब्राह्मणादेः क्षदधियादिखीषूतपन्नपौञ्चकेयविषय इत्यथः। नच ““आतृणामेकजातानाम् इल्यनेन 

आतृपुत्रणेवेतरश्ातृणामपि युत्रिसवप्रतिपादनाव् दवादश्चभ्योऽधिकोऽन्यः स पुञा इति 

हादशषस्वकथनं पुत्रष्वनुपपन्नमिव्याह- यत्तु श्नातणामेकजातानामिलादिना । तश्रहेठमाद- 

नार्भद्री 
क 

मिलत आह-गौतमीये विति।विजार्वीयित्ति-- ब्राह्मणादेः श्ा््यक्षवियादिख्ियायुत्पन्न- 

पुत्रिकापुच्रविषय इयथः । तन्न परिगणनमात्रोक्तया कमानुक्त्या तन्मात्रपरमेव तत्सवं न तु 
ऋमपरम् । अतः कमो मृरोक्त एव--“पूवौभावे परः पर.** इल्युक्तेरिति केचित् ¦ यद्यपि 

चेष्णवादौ ओशखादीनां प्रागुक्तानां प्रथमद्वितीयादिखेन कथनादेतेषां पवः पूवैः श्रेयान् स 
एव दायहर इस्युक्तेश्च कमो विहित एव; तथाऽपि मूराक्त एव युक्तियुक्त इति प्रागुक्तमि- 

ति बोध्यम् । तदेतदभ्नम्रल्ेव उपसरहति-- तस्मादिति{ नन्वेवमपि मूरदेमनुविरोध एवा] 

्ातुणामिपि मनुना एकेन आतुपुत्रेणवान्यषामप्यपुच्रश्रातृणां पुत्रवच्वर्प्र्िपादनेन मूल 
ता च“"्ारसो घर्सपत्नीजः? दलादिना^“पू्वाभावे परः परः" इत्यन्तेन विभागकथनद्धारादिना 

दरादश्चत्वस्य पुत्राणां प्रतिपादनेन द्वादश्भ्योऽधिकोऽन्यस्तत्र कथसमप्यनन्तभूतः स पुत्र इति 

खयन तथा हादशष्वासङ्गतेरिव्याशयेनाऽऽह-यतत प्रातृणामिति ।यत्तू--यदीप । परिहर- 

ति-- तदपीति। परमतमाह--श्वात् पुत्र्येति सम्भवे इत्यनेनान्यथा अन्येषामपि अवकाश्च: 

सूचित इति न॒तस्प्रतिपादकस्टरतिविरोध इति सूचितम् । निषेधाथेमिति-- तथा च त- 

स्य दत्तकत्वमिति न विरोध इति भावः । नयु निषेधाथेमिव्यस्य निषेधाभिधेयकमित्यथेः ; 

उत निषेघता्पयैकमिव्यथः) नाऽऽदयः--शब्दात्तदग्रतीतेः । नान्त्यः-- तथा तात्पयंस्य रक्षणं 

विना दु वेचस्वेन वक्ष्यमाणरीत्या वचनोपपत्या मुख्याथवाधामावेन तथाऽथं साधकस्सुत्यन्त- 

१. म० २९.१८२. 1 २. त.तीयश्ति। ३. त. चयेन] ४ म दराक्ष०।५.भ. 

कृदादिनाचौ० । £. व्यब० १२८, । ७, भ. तद्भावः । 

(016. 1. 1, 56८. ॐ}, §§ 358--86, 
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न पुनः पुत्रत्वप्रातेपादनाय-*“तत्सुता गोत्रजा बन्धु 
1 ए 1 1 

मिनः॥*› इति । अत्र क्षत्रः पुत्रिकापुच्न एवाभिप्रेतः } नन्वसावीरसतुख्य एव । सव्यम् ; 

तेनेव चोक्त--“* पितृरिक्थस्य भागिनौ `: इति । कथं तर्हिं ^“ षष्ठं पञ्चममेव वा 
इति १ जनकपितृसमानाभिप्रायमेवैतत्-- मातामहस्य छ्यसावोरसतद्यस्वात् । कृरस्स्नां- 
साहरः पितुः पुनः परार्थनोत्पादितस्वादनष्टः । तदुभिप्रायमेव च वासिष्ठं“ तृती- 
यः पुत्रिकापुत्रः ईत्ति | पित्रा क्षितरत्वेनेवापत्योवादनायान्यस्मे दीयते तत- 

स्तस्यासो क्चेज इति इक्यते चकत जनयितुरपि -- परार्थसुस्पादितत्वात् । 
संस्कृतस्वेन श्चेवमावतया खीसंबन्ध इति क्षित्रजन्यपदेडः । तत्रोरसावि्िष्टं पितरे - 

क्थभानं मातामहा भध्राय, भागवेषम्यं त जनकाभिप्रायमिति अविरोधः । पञ्चमषष्ठांरयो- 

स्त्वौरसत्वेच्छया विकल्पः अन्यत्रा ऽप्येवमेव मागवेषम्यकस्पनम् } अथ स्थिते पूवाभावे द्रभ्य- 

संबन्ध इति । यत्पुनरिद् स्वायभुवम्--““ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च । गूढोत्प 

ननोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ कानीनश्च सहोढश्च ऋतः पोन मैवस्तथा । स्वयंदत्त- 

श्च शोद्श्च षडदायादबान्धवाः ॥” अस्य कोऽथः ? कषेत्रे जारजः पञ्च सव्योरसेऽप्यंशभाजः। 

कानीनादयस्त पूर्वभाव एव | एतेन वासिष्ठ व्याख्यातम् 1 तथा च शब्दः--“*द्ौ आगे 

पितः इावेवोरसस्य चयः क्षेत्रजपुत्रिकापुत्रयोः एकेकमितरेषाम् ?‡ इति । अथ क्षेबजयपुच्रि- 

कापुञायेरेकैकस्याप्यर्धभाक्स्वम् , पितुविभागवचनाच | जवि्येव पित्येते सल्योरसेऽशभाजः। 

ध्वन्याचाथवचनं पूर्वभाव एवोचराधिकार इति व्यवस्था । यत्त॒ कमान्यत्ववचनाच्पितुरे- 

सुबोधिनी 

तत्सुतागोत्रजा बन्धुरिति । पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस्तथा । तस्सुता गोत्रजा 

बाङभदट्री 

राभावेन तास्पयीनुपपत्याद्यभावेन च निष्प्रयोजनरुक्षणाया अनौचित्येन तदथांसम्भवात् । 

तथ चेदमयुक्तमतो वक्ष्यमाणं स्वाभिमतमथ हृदि निधाय स्वमतेन भ्रङ्ृतं विरोध परिहरति- 

न पुनरत ---न चत्यथः । पुत्रत्वेति अपत्रभात्रानष्टपेतृताचेरूपतपुततत्यथः | क- 

न्यादिसशछे इत्यादिः।अत्रवं तास्पर्यं न तृक्ताथं इत्यव एवेदं उपपादयितुमाह-तत्सुता गोत्रजा 

इति,-““पर्नीदुहितरशच'' ईव्यादिनाऽत्र वक्ष्यमणेनं आवमभावे भरातृसुतस्य धनमक््व प्र- 

____--------------------- 

१--१७, १३.। २. भ. तथाथ साधकस्यृवयन्तराभावेनथे (?)। ३. फ. चते०। ४. व्यव° 

१३५. । ५. भ. णेन तद्युवच्छ्यमाहं । 
०६,: @. 1, 6५, ॐ, § 36 
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इत्यनेन विरोधात् ॥ १३२ ॥ 

*भइदानीपुक्तापसरारव्याजेन तत्रैव नियममाह - 

सजातीयेष्वय प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः ॥ 
समानजातीयेष्वेव पुत्रेषु अयं. “पूवाभावे परः परः?"इयुक्तो विधिः;न भिनजाती- 

~~~ 
"~~~" 

वेच्छाविकस्पतया द्रष्टव्यम् तदभावे स्वाचार्योक्त एव म इति} अनया दिशा अन्यान्यप्ये- 

वजातीयकानि विभागवाक्यानि व्याख्येयानि ॥ १३२ ॥ 
चरि, क, [9 क © न न 

सव चेते दत्तकादयस्सजातीया इयतत् प्रदरयितुमाद-स जातायष्व- 

त्यादि ॥ ११३॥ 

सुबोधिनी 

बन्धु; शिष्यः सब्रह्यचििणः ॥:› इवय *[अआाडनन्तरं आ्रातृसुतस्य रिक्थहरस्वप्रतिपादेक- 
या्ञवरक्यवचनविरोधः भ्रातृपु्ेगतरश्रतृणाँ पु्धित्वे तस्य पुञल्वन सर्वेभ्यः पिलादिभ्यः 
पूवैमेव रिक्थभाक्तादिलयथेः]* ॥ १३२ ॥ 

बारभद्री 

तिपादितम्।यदि तु मनोस्तथाऽथैः स्यात्तदा तस्याप्यारसादितुख्यतया पुत्रत्वेन सर्वेभ्यःपरन्या- 

दिभ्यः पूवमेव धनभाकृत्वस्य राभन तद्विरोधः स्पष्ट एव । किंत तथा सति अस्य क्रमप- 
खितदादश्मभ्यऽन्तःपातस्य दुष्करत्वेन तदग्रे एव निवेशो वाच्यः; तथा च सर्वतोऽत्रा- 

पञ्रष्टव्वराभन वक्ष्यमाणस्मुतिकदम्बविरोधापत्तेः । प्रकृतसङ्क्याविरोधस्तु न दत्त--शङ्का- 
विषयस्वात् । नैवमपि, तथा सति त्रयोदश्चपुन्नस्वापस्या^पुत्रान् वादश्च यानाह ›› इति मनु- 

विरोध एव कुतो न दत्त इति वास्यम् । तदाशयस्य वक्ष्वमाणत्वादिति भावः । एतत्तत्व- 
मनुपदमेच र्फुटीमरविष्यतीस्यङम् ॥ ५३२ ॥ 

५ ¢ 

खङ्धतिमाह--इदानीमिति]उपसहारमात्रपरत्व पौनरुक्तं परिव्यागेऽपि तथा चमक्काराभा 

वेनाऽऽह -व्याजेनेव्यादि)।तत्रैव-क्ष्रजादिष्वेवं । नियमस्वरूपं सरवैवाक्यमितिन्यायेनाऽऽह 

-समामेति।तद्रथ्वच्छेयमाह--न मिन्नेति। तथा च एते सवणा एव युक्ताः पुला भवन्ति।अत 

एव ““सवर्णायाम्? इति बोधायनेनोक्तम् । एवं च एते क्षत्रजादयो यद्यधिकवणोदुत्पन्नाः, 

तदाऽपि तन्नासेधयमण्जो भवन्त्येव ; अपितु सवणादुतपन्ना इव प्रहास्ततरा न भवन्ति । 

१. व्यव. १३५. } २.- ९. १५८ । 

(01. : 0. 566, ॐ), € ९ 56-38 
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येषु | + तत्र च कानीन ढोनवहोढ जगौ नभवाणां सवभवं जनकद्वारेण न खस्पेण 
= ५ £ जा (^ न 9 = + ध॒ ८ मो = 

-तेषां वणेजातिखक्षणाभावस्योक्तवात्। ** तथाऽनुखापरजानां मुधावतिक्तादीनाम)रसे 

अयं मया विधिदन्त इति वदन् स््न्त्यन्तरोक्तानां विषयान्तरेऽथवचां द्यति । 
तच्च उपाख्यातमेव वपितयुँररत एवेयं दर्यसंबन्वे पोवपिपधिकखयना इति । जीवति तत्त॒ 
स्द्रलयन्तरोक्तया विभागव्यवस्थगेति । एतदेव स्पष्टयति शृत पितर विमागव्यवस्थे- 
यमस्माभिदु्निरूपस्वात् निरूपिता । जीवति तु जातोऽपि दास्यां शुद्रेण पितुरिच्छांऽशहरो 
भवेत् | इतयनाद्रं पिक्ेषनिरूपणस्य दशयति ॥ ५३३ ॥ 

व ४, 

सुबोधिनी 
(१.4 (= [8 त्वं = ९. श © र ७ 

*[कानीनादिषु सजातीयत्वं दशयति - तत्र च कानीनेति | तेषां वणेजातिरक्ष- 
णामावस्योक्तवादिति, -- ङण्डगोरुकयोरन्यतरत्वेन वगोद्यभाव जाचाराध्यायेऽभि- 

हित इत्यथैः । ]* मूर्घावसिक्तादीनं दायहरणे कममाह--तथाऽनुरेमजादीनामिति । 

बार्मद्धी 

सजातीेषििति सजातीयनियमात् यदि दीनवणादुत्पन्नाः, तदा प्र तरोमजत्वेन निन्ा 

एवेनि बोध्यम् ¡ तथा सति भ्रसक्तपूवैविरोधाभ.वाय कानीनािषु सजातीयत्वमाह-- 

तत्र चति+--तेषां पुत्राणा मध्ये इलयथः । तथा नियमे सति च इव्यथो वा } ननु स्वत- 

स्त्कुतो नेत आह-- स्वरूपेणेति,--स्वरूपतस्तेषां कुण्डगोरखुकयोरन्यतरस्वेन आय्य. 

कानीनस्य म्यभिचारजन्यत्वेन च स्वतो वणेजत्यन्तभौवाभावस्य आचाराध्याये ज- 

मिदितस्वादिलर्थ; 1 नन्वेवमपि मूद्धावसिक्तादीनामन्ते महणे दायहरत्वानुच्छया न्युन- 

ता मूलादौ तेषां तत्रानन्तभौवात्; उपलक्षणतया तन्न॒ तेषां ग्रहणे प्रागुक्तरीत्या 

मध्ये दुर्रहस्वेनान्ते अहणे द्वादशामावे तेषां दायहरत्वापत्तिः उपसंहार .वरोधाप- 

तिश्च ; अतः अनुक्तं विशेषान्तरमाह -- तथेति । ् रतिक्छोमजन्यादृत्तये आह -- 

७ नद् शशै, = * ^~ ५ 

अनुोमेति । भ्रगुक्ताश्चयनाऽऽह -- ओंसेति। तथा च परां एवाय नयमो न 

स्वेतः पूरवे इति तत्रास्वणैष्वेऽपि न बाधकमिति न शङ्कोक्तदोष इति भावः। अपिञ्मुंल्य- 

ुत्रिकोमयसमुच्ायकः । आडिना विजातीयपु काऽपि । एवं सति प्रा्ठाप्तेप्रसङ्धनि- 

रासाय वक्षयमाणभूलसद्खतये च आदिना पारदावान्यस्येच र्हणाभत्ि सूचयन् वरेषान्तर- 
~,
 ~ 

१. छ- च. छ. 'न' नास्ति । 

016. : ©]. 1, 66८. >. §§ 89-40, 

39 
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= =, =, क्ित्रजादं ̂ 4 ^ ~ भ 
ष्वन्तभवात्तेषामप्यभावें नां दायहरत्वं बोद्धन्यम् । **शद्रापत्रस्तवौरसोऽपि 

कृत्छं भागमन्यामावेऽपि न कमत ; यथाऽऽह मनुः-“'यद्पि स्यात्तु सत्पुत्रो यद्यपु 

त्रोऽपि वा भवते । नाधैकं दशमादयच्छर्रपुत्राय ध्मतः॥!! ईति । भ्यदि संपपुत्रो 
वरिद्यमानद्धिजातिपुक्ो यपुत्रोऽवि्यमानद्विजातिपुत्रो वा स्यात्,तस्िन्पृते क्षत्राजादिवांऽ 
= (~ + ~ + (^ (~ = (~. म 

न्या वाऽसापण्डः दूद्रापुताय तद्धनादरामराद्।धक म दद्याद तश्न्मस्माद्वक्षत्रया्व- 

स्यापुत्रथोः सवणौपुत्राभवि सकर्धनम्रहणं गम्यते ॥ १३२८ ॥ 

सुबोधिनी 

नाधिकं दरामाददयच्छूधापुत्रायधमेत इतीति,-*[नन्वेतदुपपन्नम्। “चत खिगेकभागाः स्यु- 

वणश्चः* दंत शयूद्रापुत्रस्येकांखहरव्वाभिधानार्व्,अव दशां शहरस्वाभिधानात्। उच्यते। बाद्यणी- 
पुलस्य चत्वारोऽदाः क्षत्रियापुत्रस्य त्रय इति सप्त--वेरयापुत्रस्य द्वाविति नव, दूदरापुत्रख 

त्वेकः--इति मित्वा दश] एवं च ““चतुखिद्वयेकः इष्यत्राऽपि दह्षौमांशदारित्वस्योक्तत्वान्न 
विरोध इति स्वैमनवथ्म् ]* ॥ १३२ ॥ 

बाख्भदट्री 

वाह- शेति --अन्यामावेऽपीति-॒स्योरसादिपुाभवेऽपीयथैः । उभयञ्च मान 

माह--यथाऽऽहेति । मन्वथमाह-- यदीति, -यद्यपीस्यथेः । कचित्तथेव पाठो 

वचनानुरोधेन । पितेति शेषः । इदञ्च सखतपितृकधन्विभागविषयकम्--अक्षर- 
मयादया तथेव प्रतीतेः । जीवद्धिभगे तु भरसादौदनेकांशः । अप्रसादे तु ता- 

वदेव इत्युक्त-- यद्पुनबह्यण्यादिना ¡ अत एव तद्विरोधो न ] तदेतदभिप्रिलयाऽऽह -- 

तस्मिन्निति ,--पितरीत्यथेः । दद्यादिति स्वारस्यादाह-क्षत्रेयादि। दरामांरादधिकमिति म 

न चेदेमनुक्तं दशमां श्षहारित्वं ““चतुखिवब्यकभागाः स्युवणश्ः' इति मूलोक्तेन शयुद्रापुत्रस्ये- 
कांश्चहरिष्वेन विरुद्धमिति वार्च्य; ब्राह्यणीपुत्रस्य चत्वारोऽञ्चाः, क्चत्रियापुत्रस्य लयः वेदयापु- 

तस्य दौ शद्राषुत्स्येक इति भिर्त्वा दशेति तत्रापि दश्चांशहारि्वस्येवोक्तव्वात् । तत्र 
दयदापुद्णं्चपेश्ष्या चत्वारो भागा बोध्याः । इतिः-शब्दाथैसमाप्तो | तात्पर्याथमाह-- 

अक्मदेवेति,+~--~उक्तमल्ुकचनादेवेत्यथः । + [तदेव तथेत्यादिना प्रत्तिपादितमिति न तस्य 

निनं ]* नापि करिचन्तत्र विशेष इति भावः ॥ १३२.॥ 

१,--९. १५४. । २. क, सपु० | ३. वभ्यव० १२५. । ४. थ. द्. नात् मैवं बा०। 

५ त. दर्शाश० | ६. प. फ. ब. माहयदीति 1 ७. भ. दादनि' एर्का०। 

०16. : (1. 7, 56८. ॐ, ९ इ 40-43. 
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*+*अधुना शद्रधनविभागे विरेषमाह-- 

जातोऽपि दास्यां शूद्रण कामतोंऽशहरो भवेत् ॥ १२३३ ॥ 

मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्छधंमागिकम् । 
अभ्रातृको ह्रेत्सवे दुहितृणां सुतादते ॥ १३४॥ 

*+शद्रेण दास्यामुत्पन्ः पुत्रः कामतः पितुरिच्छया भागं रमते | पितुरूध्ं 
(^. (^_^ (~ ४ * र, (४ 4 „५ ¢ 

तु यदि परिणीतापुत्राः सन्ति, तदा ते भ्रातरस्तं दासीपुत्रं अधमागिनं कुदः । स्व- 

भागादधं दद्युरियथः । अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा ङृत्लं घनं दासीपुत्रो गृही- 

4 (न < [९ £ क & इच्छैव च-- मृते पितरि कु्स्तं भ्रातरस्त्वधमभागिनमे- 
त्यादि ॥ ९३४ ॥ 

अधवचनं च न्युनांशप्रतिपचयथे; तथा च बृहस्पतिः--“"कामतश्च शचद्रावरोधजनस्य 

सुबोधिनी 

ये पर्रणीतापुत्राः सन्तीति-- विवाहितायाः पुत्रा इत्यथः । स्वभागादधै 
(^ 

दद्यरिति--स््रंशपेश्षया अभ्रं समुदितद्रव्यात् दयुरिलयथेः ॥ १३२ ॥ १२४ ॥ 

बाठंभद्री 

अत॒ एव वक्ष्यमाणसङ्गतिमेवाऽऽह--अधुनेति,- ूर्वोक्तोपसेहारस्य सविशेषस्य 

कथनानन्तरमिव्यथैः । तस्प्रसङ्खन तत्प्रकरणेन तद्क्तव्यत्वस्याऽप्यावद्यकत्वात् | 

उत्पलः सोऽपि कामतः इत्यस्य व्याख्या-- पितुरिति । एवं पूवाद्धेन जीवस्पितृकविभाग 
उक्तः । मनुरपि--“ दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् । सोऽनुज्ञातो 

हरेदंशमिति धम ग्यचस्थितः ॥ › ईति । उत्तरार्धं द्वितीयविभागपरं स्पष्टमेवेव्याह-- 

पितुरिति,-मरणादिति शेषः । परिणीतापुत्राः--विवाहिताुत्राः । तदा ते आतर 

इति पाटः । अधंमागिकं,-- क्मधारयान्मत्वर्थीयष्टन् । अधभागिनमिति पटे इनि- 

बोध्यः । अर्धस्वस्य सपेक्षस्वादाह--स्वभागादिति । तेषां भ्रस्येकं यो भागोऽशस्तत्रका- 

दरापिश्षया अधं समुदितदरव्यात् दद्युरित्यथैः ¦ तृततीयाधांथंमाह~--अथेति । इरेदित्यनेन 
सा
मा
ति
 

१. क. ङ. च. छ. क नतदाः नास्ति २ म. 'अघुनेति' नास्ति ! ३.-- ९. १७९। 

०18. : (1. 7, 5ऽ€५. 11, § 1.-8. 



७१८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये 

यात् | यदि परिणीतादुहितरस्तद्युत्रा वा न सनिति } तत्सद्भावे त्धेभागिक एव दा- 

बाटभश्च 

जन्मना पुच्रवत्तस्यापि स्वत्वं सूचितम् । दुष्हितणामित्यायथेमाह-- यदीति । दुहितृसुता- 

पेश्चया दुहितुः प्राथम्यस्य मूर वक्ष्यमाणत्वेन तस्सुतसस्वेऽपि ङत्स्नग्रहणे किमु वक्तव्यं 
साक्षादुहितृसस्वे इति कैयुतिकन्यायसिद्धमथमाह--प्रिणी दुहितर् इति । एवमे- 

वाऽऽह-- तत्पुत्रा इति । केचित्तु इहितृणामिलयञ्ाभावे इति शेषः । सुतादित्यञ्ञापि 

प्रस्यासस्या तस्संबन्धः, गामश्च इतिवत्समुशचचय इत्याद्ययोऽस्येत्याहुः । प्रस्यासत्तरेवे- 
तत्तात्प्यार्थमाकांक्षितमाह--तदिति,---अन्यतरेलयथैः । युक्स्यन्तरस्य वक्ष्यमाणव्वेनत- 

दयुक्तमिति तत्वम् अन्यस्याश्च॒तत्वात्तस्य च प्रक्रतस्वेन बुद्धिस्थत्वमिस्यत्रापि तथेवेति भावः, 

अत्र गहजातभ्रसङद्धात् दासविषये किंचिद्नुक्तमुच्यते । तत्र तावत् दासाः पञ्चदश-““गरह- 
जातस्तथा क्रोतो खञ्धो दायादुपागतः } अनाकारभतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥ 
मेिक्चतो महतश्चणांत् युद्धे भर्तः पणे जितः | तवाहमिव्युपगतः प्रचज्यायक्ितः 
करतः ॥ मक्तदासदरच वित्तेयस्तथेव बडबाहृतः । विक्रेता चाऽऽत्मनः शाखे दासाः पञ्चदश 

स्ताः: ॥ इति नीरदः तत्र ग॒हजातादौ विशेषमाहतुमंनुयान्तवव्कयो--““दास्यां वा दासदा- 

स्यां वा यः शरुद्रस्य सुतो भवेत्।सोऽनुक्ञातो हरेदंशमिति धर्मो ग्यवस्थितः॥ "हति! ““जातोऽपि 
दास्यां श्चद्ेण कामतोऽशहरो भवेत्। ते पितरि ऊयुंस्तं आातरस्त्वघंभागिनम्।अभातृको हरेत् 

सवे दुहितृणां सुतादते॥ "इति चतत दास्यां यस्यां कस्यांचित् ध्वजाहृतायुक्तरक्षणायां ताद- 
शास्य दासस्य यस्य कस्यचित् संबन्धिन्यां दास्यां वा यः शद्रस्य सुतो भवेत्,स पित्रा परिणी- 

तापुद्धीः समांशमागो मवान् भवत्विव्यनुक्ञातः सममशमौरसेन हरेदिति शाखन्यवस्था 
नियतेल्या्थे इति ङस्ट्कमडः। शुद्र स्यानृढायामनियुक्तायामपि जातः सृत एव । एवं य- 

यपि दासस्य दासी, तथाऽपि वचनात्तस्यां जातो न दासस्य दासः, सुतो वा, अपि तु स्वाभि- 

न एव सुतः अनुज्ञातस्तेन सम्मशमोरसेन हरेदिति मेधातिथिः । जीवापितुकविभागोऽयं 

दितीयार्थो मिताक्षरायां स्पष्टः । तञ दितीयेऽपिना ऋीतादयोऽपि समुच्चीयन्ते ; यथा पाणि. 

नीये ““भूतेऽपे > इलपिना अन्यकारुससुच्चयः ; यथा वा “'बलात् दासीङृतश्वोरेर्वेऋीत- 
श्चापि सुच्यते।'दइत्यत्रापिनाऽऽहितदत्तयोरन्यन्न पठितयो; समुच्चयो विक्ञनेश्वरकृतः । न चा- 

पिः संवैसमुच्चायक एव इति वाच्यम् ; तं विनाऽपि मनुवत्तत्समुच्चंयसं भवात् ओरसान्यसमु- 

चचयस्योरसेन सममिति वदतो मेधातिथ्यादेः परिणीतापुञाः सन्तत्याश््वदतो विक्ताने- 

श्वरस्य चानभिमतत्वाव् । दच्ान्येषां कलिवज्यैव्वेन श्ूदाणामविद्यत्वेन होमादिकरणासंभ- 
1
1
 

१. भ नैतय॒क्त० (2) । २.--५. २---२८ । २.--९. १७९ ¡ ४. अ०३. 
[॥ 

द. २.। ५. अ. पूर्वं । ६. भ. चयो विज्ञाने ओ (£) । 

(018. ॥ (11. 0 ७66, >€ 11) ९ 2, 



दायविभागप्रकरणम्] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ७१९. 

बारेभटी 

चान्न पुत्रस्य दाने प्रतिग्रहे वाऽधिकार इति तदसंभव इति तत्पयीत् † अत एव “तस्मात् 

दयु समासाद्य सदा ध्मयथेप्सितं । प्रायश्चित्तं मरदातव्यं जपहोमविवजितम्॥ ` ?इत्याद्धारसम् 

^“ तष्णीमेताः क्रिया; खीणां विवाहस्तु समन्त्रकः।*इंति मूलं च सफरम्। अन्यथा तयोस्त- 

त्रानधिकाराद्धवदुक्छरीत्यव वचनान्तरविहितकमेणां तयोरपि तद्वजनेन सिद्धा तदानयै- 
क्यं स्पष्टमेव } तस्माद्यत्र तद्रहितं कार्यमिति वचनमस्ति, तदेव तद्रहितं तत्र भवति ना- 

न्यत्} न चेह तथा वचनमस्ति; न चथव्राह्यणानां सपिण्डबु श्युद्राणां श्ूदजातिषु। सर्वेषां चव 
वर्णानां ज्लातिष्वेव न चान्यतः ॥ दृहित्रं भागिनेय वा ज्यूढाणां चापि दीयते । शद्धः 

सर्वस्वमेवाऽपि अशचक्तशेत् यथाबलम् ॥'” इति सोनकीयमस््येवेति वाच्यम्; सस्य काटिका- 

पुराणेकवाक्यतया दत्ताख्यदासप्रतिपादने एव तात्पयोत् ; अत एव ““ध्वजाह्तो भक्तदासो 

गरदजः ऋीतङृमो । येतृको दण्डदासश्च सत्त ते दासयोनयः 1" ईति मन्वादयुक्तकडिमस्य 

सावकाहात्वम् ; अन्यथा दमयोः पुडादासयोर्विविक्तत्वं न स्यान् । मन्डादिराहेतविधिना 

पुात्वमन्यथा दासत्वमिति तु न | पूर्वक्तहेतोरत एव काछिकापुराणे अदासतेति छेद इति 
केषांचित् कव्पनाऽपि निरस्ता । अत एव तेषां दासत्वप्रतिपादनाथै न तु परिसंल्याथमि- 

त्येवं मानवं व्याख्यातं उयाख्याञा । स्पष्टं चेदं वाचस्पतिगोचिन्दाणवादिनि बन्धेषु । ब्राह्मणा- 

दिन्नये नास्तील्यादि तु दत्ताख्यदासत्वस्येव बेःधकम् । न च तत्न सुतपदान्न तथेति वाच्यम्; 

मानवेऽप्यञ सुतपदसचात्, कं च मनृक्तद्वितायससुच्चयानापत्तेः । एतेनोक्तसमुचचायकरव 

तस्य ; नानुक्तसञुच्चायकत्वमिलयपास्तम् । प्रागुक्तसमुच्चायकत्वे मनृक्तदितीयससुच - 

यानापत्तेः ““बलादासी *” इल्यताऽपि तेन तयोः ससुचयानापत्तेश् र्षस्यन्सरीयेषु मानवस्यव 

सञ्चयो न नारदीयस्येत्यञ्ञात एव मानाभावाच्च । एतेन जात इत्यनेनव मैनक्तोभयसंम्रह 

इति स भ्ये एवेस्यप्यपारतं-फरे संभवति निष्फरस्वकस्पनाया जन्य.य्यत्वात् । एतदथमपि 

नारदीयं परिगणनम् । अन्यथाऽपि वय्यं स्पष्टमेव । पादपूरकत्वकल्पनापेक्चयोक्तमेवो- 

चितम्;अत एव मनुना दासदास्यां वेत्यप्युक्तम् । विन्ञानेश्वरस्तवाऽप्यंदो उदासीनः 'एव चान्ये- 

षासपि दासानां युद्स्वामिकधनांशहरणमुक्तरीत्या सिद्धम् । एवं सति “शुद्राणां तु सधमाणः 

स्वँऽपर्वसजा; स्दरताः 1; इति मनोरन्यत्राप्यत्राप्यवर्णेषु तादृशेषु तथा बोध्यम्} न च मनुवि- 

रण्वादिभिः ““अनन्तरः सापण्डाचस्तस्य धनं हरेत्"'इत्यादिना प्रव्यासत्तेरेवांशहरत्वे नियामक- 

न 

१. फ़ “अतएव? आरम्य “अतएव शयन नास्ति । २. आ० १३। ३. प. फ. ब. (तस्यः 

नास्ति । ४.--८. ४१९५. । भ दुत्रिम०। ६. फ. तेन! ७. प ब.मूटो०। <८.म० १०.४१५ 

016, : @. 1, 566. 2, § %. 
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बाकुभद्धी 

व्वस्योक्तत्वेन गृहजातस्य तस्सत्वेऽपि ऋीतादिदासस्य तदभावात् कथं तेषां तद्धरत्वमिति 

वाच्ये ; दत्तक्रीतादिपुत्रवदत्रापि उपाधिना तत्समवात् ^ भ्रातरस्स्धंभागेनम् › इति 

''अश्रावृको हरेत् 7” इति च तस्य आ्रातृत्वातिदेशाच्च मानवेन सुतव्वातिदेश्चाच्च } अन्यथा 

“ते स्वामिन्यान्मीयम्' "इति विष्णृक्तं दासानां स्वामिमरणे स्वजातीयारोचमपि न स्यात्। 

अत एव दासीगमनेऽन्यस्य दण्डोऽप्युक्तः--““अवसद्धासु दासीषु सुजिष्यासु तथेव च । 

गम्यास्वपि पुमान् दाप्यः पञ्चाशत् पणिकं दमम् ॥ प्रसद्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः 
स्तः । ‡› ईस्यादि । अत एव च भक्तदासस्य स्वामिना सह विवाद उक्तः। अत एव च 
तेषां प्रचञ्यावसितभिन्नानां द्सत्वान्मुक्तौ कारणानि मोक्षक्रमश्वोक्तः--“बलादासीकतश्ो- 
रेर्विक्ीतश्वाऽपि मुच्यते । स्वामिप्राणप्रदो मक्तव्यागात्तन्निष्कयादपि ॥ ” इति सखम् । “यो 
वेषां स्वामिनं कश्चिन्मोक्षयेत् प्राणसंशयात् । दासस्वात् स विमुच्येत पुल्भागं रुभेत च ॥ 
अनाकारभतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत् । संभ्ितं यत् दुर्भिक्ष न तच्छुदध्येत कर्मणा ॥ 

भक्तस्योर्षेपणात् सद्यो भक्तदासः प्रसुच्यते  तवाहमिल्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः ॥ 

प्रतिशीरषप्रदानेन सुच्येरम्तस्यकमेणा । कृतकारडयुपगमात् कृतकोऽपि विञुच्यते ॥ निभ्रहा- 
डबायास्तु सुच्यते बडबाहतः। ” दति नारदश्चाऽऽचे। विनतायाः कद्र दास्यान्मुक्िरपि वेनतेय- 
कृता महाभारते स्पष्टा । “* स्वं दासामच्छेद्यं कतुमदासं प्रतिमानसः । स्कन्धादादाय त- 

स्यासौ भिन्दास्छुम सहांभसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिम दधन्यद्धिरवाकिरेत् । अदास इति 
चोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमवासुजेत् ॥ इस्थन्स्ये सः । तस्मात् प्रव्यासत्तः स्वादयुक्त तस्यापि 

तद्धरत्वम् ! किंच पुत्रत्वादिप्रलयासच्यपेक्षया दाखस्य प्रस्यासात्तिस््तमोत्तमा। अत एवोक्तं तेषां 

दाखस्य दासोऽहमिति । ““ अपराधसदहखाणि करियन्तेऽहर्भिशं मया । दासोऽयमिति मां मत्वा 

क्षमस्व परमेश्वर ॥?› इति च अत एव च दास्यं नवविधमक्तिमध्ये गणितं “श्रवणं कीर्तनमिति 

तन्न तत्र सुख्याधिकारिणदचोक्ताः श्रीविष्णोः स्मरणे परीक्षित्” इति । दास्यविषये आश्ोच- 

मपि ऋषिभिः प्रतिपादितम् । अत एव “छाया स्वा दासवगास्तु दुहिता कृपणं परम् । ईति 
मनूक्तिः सा चाऽऽचारे भ्रपञ्चिता। अत एव च श्राद्धे दासादीनां तृप्त्यथं भूमावुच्छिष्टा्नदान- 

मुक्तम् । श्राद्ध विशेषे च पिण्डदानसुक्तं न चेवं ^“ माया पुञरच दासरच तरय एवाधनाः 

स्ताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तद्धनम् !*` ईति मनुविरोधः इति वाच्यम् | 
एते त्रय आजिनधना अपि अधनाः स्वामिनः भचोदेरेव हि तत्र स्वामित्वं ते यद्धनं 
अधिगच्छन्ति अयन्ति तत्र स्वस्वामिकस्वादियर्थेनांशग्रहणे मायोदिवदविरोधात् पारत- 
न्धयश्रतिपादनपरतया मेधातिथि वक्ञनेश्वरादिभिग्यौख्यातत्वेन स्वस्वकमेणस्तदनुन्तया 

तत्स कर्णेऽपि, तद्रत्तस्यापि तदनन्तरं स्वातञपस्य निर्विघ्त्वाच्च नजोऽद्पाथव्वेनास्यो- 

पपत्तिबौध्या | अत्र भायोदिसाहचययमपि तेषां तत्ते लिङ्गं ̂ “ पुः भायौदिसाहचर्यमपि तेषां तत्वे रिङ्धं ^° पुः रिष्यस्तथाभाया दासी 

१,.--२२. २० । २. व्यव० २९०, १९. । ३.--५. ३०--३६. । ४.--५-४२, 

४३. । *. भ. ‹ अपराध ` आरभ्य "मथा * इव्यन्तं नास्ति । 8. भ. क्षमस्वेति च । ७ --४. 

१८५. } .<-~- <. ४१६. । 
(-016.; 1. 7, 56८. शना, § 2. 
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बारभटरी 

दासस्तु पञ्चमः । प्राप्तापराधास्स्ताडयाः स्यु; रञ्वा वेणुदखेन चा ॥ अधस्तात्त प्रहतेव्यं 

नोत्तमाङ्गे कदाचन | अतोऽन्यथा तु प्रहरन् चारस्याऽपोति फिटिबिषम् ॥*' इत्ति मानवो- 

्साहचयमप्येवम् । यथा शिष्यस्य सवोभावे तद्धारित्वमेवं वणेत्रये दासस्यापीत्यपि 

मयुतो ब्धम् । अत एव ^“ छुश्रूषकः पञ्चविधः शाखे दशो मनीषिभिः । चतुर्विधः 

कमकरस्तषां दासाखिपच्चकाः ॥ शिष्यान्तवािमतकाश्चतुर्थस्त्वधिकर्मकरत् । एते कर्मकरा 

देया दासास्तु गू ञजादयः ॥ सामान्यमस्वत्न्त्रत्वमेषामाह्ुमैनीषिणः ॥** इति नारदः 

सङ्च्छते। अत एव तुल्यदण्डोक्तिरपि सङ्धता--““्दासत्वात्स विसुच्येत पुत्रभागं रभत च। 

ईति प्रागुक्तनारदीयमप्यत्र खङ्गम्  दायाहुपागत इति पेतृके इति च तन्न गणनमपि 

गृहजातभिन्नानां ते साधकम् । सबन्धसस्वे एव हि तथा| अन्यथाऽसंबन्धत्वं स्पष्टमेव । 

मजुनाऽपि गरृहजस्य मभ्यपषठेन सर्वेषां समत्वं बोधितम् । अत एव नारदीये पञ्चद्- 
त्वमपि तथेव बोध्यम् ! फिञौरससचे दासस्य तन्न सति समांश्यभागित्वं तदिच्छया, 
तदभावेऽपि चाभ्रभागिस्वं ; दन्तकस्य तु ओरसत्वे चतु्थदय भागित्वामिति तत्तस्तस्य दब 

रुत्वमेव । कञ्च पल्यादिभ्योऽप्यय म्रबूः, पतनीतयादितः प्राक् पुत्रानन्तरं तद्विषये 
जातोऽपीति योगिनोक्तस्वात् । पुत्रप्रकरणे एव ^ ओरसः क्षेत्रजश्चवः” इत्यादि ^° पारङवं 

स्मृतः ® इत्यन्तेन प्रागुक्््रमेणोक्ता दास्यां वे्युक्ता, क्षेत्रजादीनेति य एतेऽभिदहिता 
इति च आतणामिलययतः ग्रा मनृक्तेश्च | अत एवाधुना शूदरधनविभागे विशेषमाहेति 

व्याख्याच्राऽवतारितम् । विदेषपदेन पूवस्य त्रवणिमाच्रविषयत्वमिदयत्र तन्निरासः सूचितः 

न चवं दुहितृदौहित्रयोरत्र हण कथमिति वाच्यम् । प्रागुक्तपुत्रिकासुत इलस्य भ्याख्या- 
दयाभिम्रायेण तथोक्तिरिव्याद्यात् । तेन प्रागुक्तप्रततिनिधिमध्येऽत्र युगेऽयमेव पुत्रिकापुत्रः 
दूदरादौ प्रतिनिधिः न दत्तक इति सूचितम् द्तारसेतरेषां स्विति तु ् रेवर्भिकपरम्--परिग्रहप- 

दस्वारस्याच् । अत एव “ तत्समः पुिकासुतः”” ईव्युक्तम् । ^“ पत्नीदुहितरः' इति 
वक्ष्यमाणाशयन तु नात्र तद्रहणम्--ग्रथसमपात्तपत्नलामस्य बनमूख्त्वापचः ; दहनस्य 

साश्चात्तत्राजुपादानाच्च । अत एवा दहिया न अहणमर् । तथा च यथारसो सुख्योऽन्य 

प्रतिनिधयः, एवमत्र गरहजात्तो मुख्यो ऽन्ये प्रतिनिधय इति सिद्धम् ¦ एतदथमेव तदन- 

न्तरमेतहुक्तिः । तथा चात्र दत्तको नैवेति साम्प्रतं, तथा सन्नपि दास एव ; अत एव व्या 

ख्याबादिना परिणीतापुत्राः सखन्तीदयादयक्ामप्युक्तम् । अतं एव «८ दुत्तादयाश्चापि तनयाः 

[1 शा 1 न 

(१) 1 २.--५. २, ३, ४.। २.--५.३०.॥ ४. प. ब- (ततः' नास्ति। ५.म० १५९-- 
१७८. । &. व्यव ° १२८. 

016. : ©. {, 566. शा, § 2. 
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पाधानात 

बारुमद्धी 

निजगोच्रेण संस्छृताः । आयान्ति पुच्रतां खम्यगन्यबीजसमुद्धवाः ॥ पितुर्गोञण यः पुवः 

संस्कृतः एथिवीपते । आचूडान्तं न पुञ्जः सः पुातां याति चान्यतः ॥ चूडाद्या यदि 

संस्कारा निजगोडेण वे कृताः । दन्ताच्यास्तनयास्ते स्थुरन्यथा दास उच्यते ॥7› इति कालि. 
कापुराणं सङ्गच्छते } ब्राह्यणादिञयेऽप्यङ्गवकवष्ये दासत्वं प्रतिपादयता तेन केमुतिकन्याये- 

नान्यञ्ञ तथा सति सुतरां तथति सूचितमिति दिक् । एवं च बाद्यणादिस्थरूऽपि शिष्या 

भावे दासः सवोपहारी, तदभावे श्रोत्रियादिरत एव स्वाभाव इति तञक्तं मानवं 

नारदीयं च साहचयंमप्यत्र गमकामिति बोध्यम् । न चवमपि (“यथा गोश्वोधदासीषु 

महिष्यजाविकासु च । नो्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनासु च” ईति, “ एष धम 
गवाश्वस्य दास्युष्टाजावेकस्थ च। विहङ्गमहिर्षाणां च विज्ञेयः भ्रसवं प्रति॥ + ईति च मनु- 

विरोध इति वाच्यम् --तन्नोत्पादकस्य स्वाम्यभिन्नस्येव स्पष्टत्वात् । अत एव दासदास्या- 

मिलया वचनात्तथेति मेधातिथिनोक्तम् । किञ्च द्विजास्युसन्नस्येवं निरंशस्य भरणसुक्तं 
व्याख्या, याज्ञ वस्स्यादिनाऽपि-- “तष्याः स्युनिरंशकाः? इत्यादिना तेषां भरणमुक्तम्। 
सखीस्थङेऽपि प्रतिबन्धकवञान्निररत्वे मरणसुक्तम्--““भरणं चास्य ` ' इति नारदेन, “"अपृा 

योषितः * इति मूरेन च । तदृष्टन्तेनवानुकूरश्वेदिति वक्ष्यति व्याख्याक्रत् । तथा च यञ 

कथमपि निरंरात्वग्राक्षिः, ताव भरणमन्यञांडाहर.वमेव यथासंभवम् । अतएव ““ सर्वे 
षामपिं तु न्याय्यं दातुं शक्स्या मनीषिणा । भ्रासाच्छादनमल्यन्तं पतितो द्यददद्धवेत् ॥" 

ईति मनुना “अनंशो क्छाबपतितो ” दवयभ्रेमेणाभरणे पातिलमुक्तम् । अल्यन्तभिल्यस्य 
यावञ्जीवमिलययथः। तथा च शूढादिस्थरे परिणीतापुत्रः ब्रीदोहि त्रसस्वे खतपितकविभागेऽ- 
धेभागित्वं दासस्य, अस्वे तु सवहारिष्वम्। अत एव “दुहितृणां सुताद्तेः?इति दौहेत्रमा्- 
परतया मेघातिथना व्यास्यात्मपि व्वाख्यात्राऽपि खक्ष्यमेदेन व्याख्यातम् । एवं दुहितृ- 
सश्वेऽपि सवहारेत्वं यावद्वचनं वाचनिकमिति सिद्धान्तात्तदयं निर्गख्तोऽथः । आद 
दासस्यौरसकस्पत्वं परिणयनाभावात् । अन्येषां दत्तककल्पत्वं तत्र मन्होमयोरमावान् | 
तथा च तेषामन्यतमसच्वे सुख्यपुच्रादिसत्वे जीवापितृकविभागे तदिच्छया तत्समांशमागिखवं 
खछतपितु विभागेतुक्तमेव दुहितृ दाहि सत्वेऽपि ।एवं पत्नीसच्वेऽपि।पुपोच्रदुहतदोदित्राणाम- 
भावे सवेग्राहित्वं, तद्भावे त पत्नीसच्वेऽपि संखृष्टिनोऽविभक्तसय भरातुः सर्वहारिषवं, 

१.म० ९.४८. 1 २. म० ९. ५५. ।३. भ. ननिरंशस्य ` नास्ति। ४.-- ९. २०२५ 
५.९, २०१० । ६. प..ब. मपि लक्ष्य । ७.१. ब. तुवि०। 

(016. (1. 1, $€. ख, § १. 
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सापुचः | *भजञ च शद्रम्रहणाद्िजातिना दास्यामुषनः पितुरिच्छयाऽप्यंां न रमतेः 
^ 5 ष [र् त 0 र [4 क ५ 

नाप्य दुहितर् एव कृत्म् । केन्वनुकूखश्वेव्नीवनमान्रं कुमते | १३३।१३४॥ 
*भ्युस्यगोणषुता दायं गृहन्तीति निरूपितम्! तेषाममवे सवेषां दायादक्रम उच्यत् ॥-- 

@ „_ ~ _ (~, भ, था 
+> पल्ला ड दह्तर्च्वव पतर ओ्रातरस्तथा | 

आातुरंशं सन्मानमातं प्रेते पितरि दद्यः छुश्रषु्ेत् ‡ इति । अत्रापि च राख्राति- 
लङ्कनग्रवृत्तस्यायं विषयः! द्विजातीनामेव शयद्रापुत्रः न तु दास्यामचरोधविध्यनुमानापिय- 
वद्यम् । अञ्नातृकस्तु दुहितुस्सुताभावे सर्वभाक् स्याद्र जानुक्या चब्रृहस्पतिवचनादेव 
अनन्वयिनस्सवं राजा तदनुज्ञया वाऽवरोधज इव्येक इति अस्मषदेव च दौहित्नामाववचनात् 

द्विजातीनामपि पुत्राभावे दौहित्रा धनभाज इति । अत एव च मातामदश्रादनियमोप- 

पत्तिः ॥ १३४ ॥ 

न ना 2 नमन नन 1 भ) ण ~ 

म क, क एवं तावद्वैशेषिकशचुद्रस्य विधिरू्तः । गविरेषेणव तु पज्ञी दुहितरशैवे- 

यादि ॥ १३५ ॥ १२३६॥ 
सुबोधिनी 

उक्तप्रमेयस्य कठिनतरस्वाद्वक्ष्यमाणग्रमेयस्य कठिनतमत्वाच्च तत्र श्रोतुसावधान- 

ताथ पद्यबन्धेन सङ्गति दशयति निबन्धकारः-मुए्यगौणसुता इति । तेषाममवि सर्वैषा- 

बाकुभट्री 
तदमावे तु पल्याः सवौश्चभागिस्वमिल्यादीत्ति दगिति तदेतत् सव हदे निधायोक्तं 
ध्वनयन्नेव व्यज्गयाथमाह--अत्र चेति+--मूखे इयथः । रूभेत इयस्य इति गम्यते 

इति शेषः । बाद्यणादीनान्तु दासीसुताः प्रजीवनभाजो न खिथहरा इति मेघ्रातिधथ- 

रपि ५ १३२ ॥ १३४ ॥ 

उक्तवक्ष्यनाणग्रमेययोः कठिनतरत्वात्तयोस्तासर्याथे सोक्याय ददौयन्नत्रे भोतुसा- 

वधानाय पेन सङ्गतिमाह --मु्य॑गोणेपते । गोणेखनेन दासानामपि सङ्हः उक्तकमेगे- 
५ ॥ ४ चठ भा च (~~ = + र्र् * ह्यणा [क देवणां (र मुः (का, भ + 

षि भावः। तेषामभावे इति,- तेषां सर्वेषां बाह्मणादेवणांनां शरद्धाविक्ता्नुलौमजानां 
९ (क ^ ^~ 3 र ष € बन्धः 

दासानाञ्चेयथैः । दायादाः-घनम्राहणः) परत्न[ति-जत चान्न सर्वस्य प्रयेकं सबन्ध- 

[क [9 (9 श = 6 4 (~ = ट ् 

स्तनाऽऽद्यादिसचै दवितीयादिव्यावृत्तिः। चन दादित्रसञुच्यः। भ्रातर रति--अत्रकरशेषेण 
[ क 

भगिनीनामपि अ्रहणं बोध्यम् । तथेति आातृविश्ेषणं विभक्ता असंखष्टिनश्वेयथंकमू । अत 

१. ख. ग. ड. च, छ. ज. क्च. दूरत एव । २.प. ष. ब. ‹ गेणेति' नासि । 

३. भ. ति अत्र ।४.प. ब वास्य सवत्र । 

०९.: @.1, ऽ.) शो, §§ 2-3; ©. 71, 8९५. }, ९6 1--2. 
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तत्ता मोत्रजां बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ १३५ ॥ 
एषामभावे पूवेस्य धनमागुत्तरोत्तरः । 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सवेव्भेष्वयं विधिः ॥ १३६ ॥ 

**^ पूर्वोक्ताः द्वादश्च पुताः यस्य न सन्ति असावपुत्रः, तस्यापुत्रस्य स्वयांतस्य पर- 
खोकं गतस्य घनमाक् धनग्राही एषां पल्यादीनामयुक्रान्तानां मध्ये पूर्य प्रवस्या- 

त 

सुबोधिनी 

मिति,-- स्वेषां बद्धणादिवणानां तथा मूरधानेविक्ता्यनुरोमजातीनां सूतादिभ- 

तिलो जानां चेत्यशैः । ““सर्दवर्नष्वयं विधिः” इदन्न सवैशब्दो न वणेषिङ्षणम्;ः अपि 

त॒ स्वतन्त्र एव तथा च सवं च वणौश्चेति (समाहरे ?) खमासान्तरगतश्चजब्द् इलयाह-- 

नाटभद्री 

एव सफलं न तु समुच्चया्यथंकम्। तं विनाऽप्यन्यत्रवात्रापि तस््तील्या तथा साफस्याभावात्। 

तत्सुता इलव तयोः सुता इद्यथैः । सुता इत्य तथेकर्ेषेण तयो; कन्यानामपि 

ग्रहणम् । बन्धुशब्देन बान्धववदाचा्यस्य गुरोरपि अर्हणं -तस्यनेकाथेत्वात् । हिः-- 

त्वै । पूचैतो वैरक्षण्यसूचकः । अपु्रस्येयत्र सुख्यपुत्रशून्यत्वमात्रं न॒ षेवाक्षत-- 

प्रकरणा्ेरोधात् ; किन्तु सख्यगौणपन्राणामभाव एवेल्याशयेन तृतीयपादस्य अगरन्व- 

यासंभवाप्पूतैकवाक्यतामाह- पूर्वोक्ता इति । एषमिल्यवाऽपि तथेकशेष इत्याह--पृ- 

ल्यार्दानामिति। इदमा न बुद्धिस्थप्रलेकपरामरित्वमिलाह--अन्विति। निधोरणे षष्ठीलयाह- 
इति [3 न क पू €, ^ साग ९. प्रू ¢ ५. 

मध्ये ईति } अभमानुरोधेन प्स्यति वीप्सागभामलाह-- पवस्य परवेस्येति+--उत्तर- 

उन्तर इति सम्बन्धः इति पाटः । उत्तरोत्तरो धन मागीति सम्बन्ध द्रलयपपाटः--पौनस्तस्या- 
दनन्वयाच्च । तथा पठे तु तदीयधनभाकर्वसुदिश्य तेषां तथोत्तरोत्तरत्वस्य विधानान्नात्र 
दोषः । अव्र पुत्रग्रहणं पोत्रप्रपौत्रयोरप्युपरक्षणम् । जीवति ते च पत्रे पौत्राणां भागस्य 

५ भूयौ पि ” दैति “ अनेकपि ** ईति चोक्तस्वात्--““ अविक्तविभक्तानां कुल्यानां 
वसतां सह॒ । भूयो दायविभागस्स्यादाचतुथोदिति स्थितिः ॥ इति देवरात् । 
० अपुच्रपौत्रे सन्ताने दौदित्रा धनमाप्लुयुः ।* इति विष्णुः । “‹ पिता..-.सवणौयाः 
पुत्रः पौत्रः पुत्रपौतः'” ईत्युपक्रम्य “ अससस्वन्येषु तद्वामी ` ईति बोधायनोक्तेश्च । 

१. विश्व° गोत्रनो।२.ग घ.ङ. च. मध्यात् | ३.थ.द्.श्तेप्तमा०। ४.प. 
फ. ब. ति पाठः उत्त० ५. प. फ.ब, णं पौत्रयो० | ६. प. ब. “पुत्रे नाप्षि) ७. व्य 
१२१. । ८. व्य० १२० ९-१. ५. १५. | १०.3१. ५. १७. सस्स्वन्येषु (2) | 

(.01€.: (1. 71, 5०५. 1, §§ 2--8. 
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माव उत्तरोत्तरो धनमामिति संवन्धः न्वेषु मूर्घावातिक्तादिषु अवुढोमनेषु सूतादि- 

घु प्रतिरोमनेषु वर्णेषु च ब्राह्मणादिषु अयं दायग्रहणक्रमो वेदितव्यः! 7^तत्र परथमं 

पत्नी घनमाक् । पत्नी विाहसंस्छता | ““पद्यु्ना यज्ञसेयोग?' ईति स्मरणात् । 

सुबोधिनी 

सर्वषु मूधघावसिक्तादिधिति । पद्यु्नो यद्नसंयोगे इति स्मरणादिति,-- अस्य 
पाणिनायलृञ्स्यायमथेः । पतिशब्दस्य नकारादेशये भवति वक्षसयोगे गम्यमाने ; यज्ञ 

साधनव्वात् तत्फलोपभोक्तत्वाञ्ेति । एतदुक्तं भवति --विवाहसंस्कृता नारी यक्तसाधनं 

नान्येति विवाहसंरङृतेव पत्नीव्युच्यते इति । यद्यपि ्येष्टायामनिषिद्धायां सत्यां कनी- 
यसीनां यज्ञे नाधिकारः, तथाऽपि तदभि सद्धवेऽपि दधसे्म्रस्तायां तस्यां पतितायां 

वाऽन्यासां कमेणाधिकारोऽस्तीति य्ञसाधनत्वयोग्यताऽस्तीति, य्सयोग इत्यत्र चं यस्त॑ 

साधनत्वयोग्यता विवाक्षितत्यथः । अथवा यज्ञशब्देन विवाह एव कथ्यते तत्राऽपि देवतो- 

बाठमट्री 
एवं पादत्रथेकवाक्याथेसुक्ता तुथपादाथमाह--सर्वषिति | सवेशब्दो न॒ वणैवि- 

देषणम् ; अपि तु स्वतन्त्र इति सव च वणौरुच इति इतेरेतरद्वन्् इति भावः | 
क्रम इति--इदं कमपरमेव दीति सष्टमिति भावः । उक्नक्रमं विभज्य ववेच्य दशंयति- 

तत्रेवयादिना  तत्र--पल्न्यादीनां मध्ये । प्रथम तथोपादानात् तदथमाह--विवेति,-- 

धमेविवाहपूवैकश्रोतस्मातेकमैसहाधिकारवतीलयथेः । तदेतत् धवनयन्नाह--पद्युर्नो थज्ञेति। 

स्मरणात्--पाणिनिस्खतेः । पतिशब्दस्य नकारादेशो भवति यज्ञस्तयोगे गम्ये । दम्पत्योः 

सहाधिकारेण यन्ञसाघनेष्वात् तत्कठैकयज्तफरूभोक्तीव्वाच्च तस्या यत्ञसयोगः । यज्ञसंयोगे 
इयस्य यकेन संबन्धे इयथः । शिया इति रषः; । संयोगपदं सबन्धोपलक्षणम् । 

संबन्धश्च यक्लषफरग्रतियो गिकेश्व्य वत्वम् । तथा च विरक्षणविवाहसस्तव यक्तसाधनं 

नान्येति सेव पत्नी्युच्यत इति भावः । ^ सवणौसु विधो धम्य इ्युक्त्या ज्येष्ठा 

विनाऽन्यासरामनधिक्ररेऽपि तया सहाधिकारात्तदमवेऽप्यघकारात्तास्रामपि तत्सबन्धो 

बोध्यः । पतन यद्यपि भ्येष्टायामनिषिद्धायां सव्यासन्यासां नाधिकारः, तथाऽपि 

तदभावे दीधरोगम्रस्तायां तस्यां पतितायां वा अन्यासां क्रमेणाधिकारोऽस्तीति यन्ञ- 

साघनत्वयोग्यताऽस्वीति यज्ञसयोग इत्यत्र यज्ञसाधनत्वयोग्यता विवेकिता । यद्धा 

१. ख. घ, ङः. उत्तर उत्तरो० । च. छ. ज. उत्तरो घन ० } २. ख. ° सूतादिषु' नास्ति । 

३. ख. अयदायग्रहणविभिदीय० । छ. । दायक्रमो | ४. अ० ७. १. ३३. । ५. द्. फएठमो०। 

६. त. तदमवेऽपि 1 ७. थ. गृह्यायाम् । ८. द्. सत्याप० । ९, थ. द. ^च' न्ति । 

१०. त. श्यज्ञः नास्ति 1 ११. प. फ. ब. नाच्च तस्याः । ५२. प. ब. कारस्तथापि । 

(016. @. {], ऽ€५, ), $ 8--9 
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एकृवचने च जात्यभिप्रायण । अतश्च बहूयश्वेव्यजातीया विजावीयाश्च यथां5- 

रं विभज्य धनं गृहन्ति । -मबृद्धमनुरपि पल्याः समग्रधनसंबन्धं वक्ति--““अपु- 

सुबोधेनी 
देरोन द्यस्य द्गयिमानघ्वात् तद्रपत्वाच्च यागस्य ! एवमपि वेैवाहितेव पत्नी नान्या | 

तदा श्ियमन्तरेण विवाहस्यवाभावाद्त्तसाधनस्व,मेति दश्व्यम् । यथां विभज्य 

बारुभद्री 
यज्ञशब्देन विवाह एव -- तत्रापि देवतोदेदयेन दव्यस्य दीयमानत्वात्तद्रप- 

त्वाच्च यागस्य । एर्वे विवाहितेव पत्नी नान्येतिः तदा `यं विना विवाहस्य. 

वाभावात् यन्ञसाधनत्वं बोध्यमिति मदनोक्तमपास्तम् । अन्यार्थ योग्यत्वविवक्षायामपि 

भरकृते धरोक्तराल्या निवहे तद्धिवक्षाया अनुपयोगात् दितीयाथैस्य भाष्या्यसम्मतत्वादुक्तरी- 
ल्या पूर्व॑पक्षस्येवासङ्खतेश्च । एतेन पत्नी विवाहितः पद्युनो यज्ञेति अन्र वद्तोऽगेऽ्युपसंहारे 

उभयव तथेव वदतो विक्तनेश्वरस्य हितीयमतमेवेष्टमिति श दाया अपि तस्यास्त्वमू । अत 
एव कातयिेकमवरुद्धसख्मीवेषयामिति तेन वक्ष्यते । अन्यथा तां विहाय तत्प्यै-तघावना- 

सङ्गति; स्पषटैवेति परास्तम् । तथेष्स्वे पत्नी धर्मविवहोढेति प्राग्वद्टिवः हितेव्येव सिदे 

प्युरनो यक्ेत्युखरेखस्य निबीजस्वापत्तेरथांन्तरस्य महाभाष्य विरुद्धस्वाच इति दिक् । न्यू- 
नघ्वादिनिरासायाऽऽह--एकोति | अत एव ^“ पल्यः कायीः?? दंस्यत्र॒बहुवचनसुक्तम् । 

यथांऽशमिति,--सन्ति तदेलयादिः। “ चतुचखिद्धयेकभागार्सयुः ” ईैषयुक्तकमेण ब्राह्मणीक्ष- 

त्रियविदया गृह्णीयुरियर्थः । तथा च तस्य तादृशस्य समभ्रघनग्रहणं पत्न्या काय॑मिति सिद्ध- 

म् । अत एव व्यासः--““ गते भति साध्वी खी बह्मचर्ये व्यवस्थिता । स्नाता प्रतिदिनं 
दात् स्वभत्रै सङिरान्जलिम् ॥ कुयादनुदिनं भक्त्या देवतानां च पूजनम् । विष्णोराराधनं 

चेव कुयौन्नित्यसुपोषिता ॥ दानानि विप्रमुख्येभ्यो दद्यात् पुण्यविव्ृद्धये । उपवासांश्च 

विविधान् कुयच्छाखोदितान्छुभान् ॥ रोकान्तरस्थं भतारमान्मानं च वरानने । तारयस्यु- 

भयं नारी मिस्यं धमेपरायणा॥? › इति । अनेन च पुत्रादिवत् सर्वोपकारकतया नरकादि- 

निस्तारकत्वेन च तद्धावेऽन्यतः पूत पल्न्या एव तत््वमन्यथा दानाद्यसंभव इति बोधितम्। 
सवर्णीया अभाव्रेऽसवणौऽपि पत्नी, तेन श्यद्ाव्यवच्छेद्ः तस्या; परिणीतात्वेऽप्यपलीत्वात् । 

अत एव विष्णः -^'सवणोमावे व्वनन्तरया चाऽऽपदि !?“न स्वेवद्धिजः शद्रया ` इति| घर्मकार्थं 

कुयादिलयनुव्तैते । आचारार््यये मूर चोक्तमिदम्। अतः तस्या जीवनोपयुच्छांशभागित्वं न 
[य 

१. ख. यथा वृद्ध० । २.प. फ. ब. ^ एवमपि? । ३. प. ब तिखियं विवा०। ४.१. 

फ. ब. प्रोत्तरीव्या पूर्वं । ५. व्य० ११५ ६. व्यव० १२५. ७.--१६. ३. । < प.फ.ब. ये 
मोध्यम् तत्र । 

(016.; ©, 11, 566. †, §§ 5-6. 
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त्रा शयनं मतुः पारयन्ती व्रते स्थिता । पल्येव दयात्तायिण्ड कृत्स्नमंदा कमते च }।" 
इति । चहद्विष्णुरपि--““ अपुत्रधने पल्यभिगामि, तद्भवे दुदहितेगामि, तदमवे 
पितगामि, तदभव मातृगामि" इति | काल्या्य॑नोऽपि--ः* पत्नी पद्युधनहरी या 

स्यादव्याभे चारिणी । तदमव तु दुहिता ययनूढा भवेत्तदा ॥” इति । तथा- 
अपूत्रस्याथंकुकजा पत्नी 

सुबोधनि 

धन गृहन्तीति,-- यथाऽ “चहु खिद्धेकभागाः स्युः › ईैन्यनेन कमेण बाह्मणी क्षीत्रया वै. 

द्या शद्धा च गरृहणीयुरियथः । अपुत्रस्याप्यायकुखुजा पत्नीति | नात्र कृ्जेति 
सवणीञ्जाता, अपि तु सच्कुरप्रसूता सवणौदानुरोभ्येन च जाता गृह्यते | ( जभ्य- 

बारभटी 

कृत्सं शभागित्वामिति बोध्यम् । तदा मानान्तरमप्याह-वरद्धेत्यादिना } रायन इति, 

तच्छयनसाधनयोनिरक्षण सम्यक् कुवन्तीलयथः । अत एवाऽऽह -- व्रते इति,- 

बह्यर्ये इत्यथैः । एवेनेतरव्यवच्छेदः । तथा चेदमपि तदंशे ऊमबोधकमेवेति 
भावः । तत् तस्मे भर्त्र । घोरां धनम् । अपुत्र्ुक्तरेदमभिमञ्चापुत्रादिषिषयभिति 

स्पष्टमेव । बुहद्विष्णुरपीति,-पल्न्यादीनां करमेण सामान्येन सवेधनग्रहणं वक्तीति शेषः । 

स हि कमपर ९व स्पष्टः मूखवत्। विष्णुरप्येवम् । मातृगामीति,- तदभावे अराकृगाभि, 

तदभावे ्रातृपुत्रगाभि, तद्मावे बन्धुगामि, तद्भावे सक्स्यगामि, तद्भावे सहाध्यायि- 

गामि, तदभावे ब्रह्यणधघनवजं राजा स्वामी, इति वाक्यशेषः नोऽपीति,-- तथोक्तं #ि- 

चिदे इति मावः। पत्नीति, सल्यादिः । भतुरिति,-अपुत्रस्येस्यादिः -स्वादिस््त्यनुरो- 

धाव् । धनहरीलयत्र विशिष्टस्य पचादषु पाटादचू नदडत्यादिव्त् डप् । 

अव्येति,--इदमपि अमप्रतिकूराया जप्टुपलक्षणम् । दुदहितेति---तस्सामान्यमित्यथः। 

यद्यनूढे्यादेरथंस्तु वक्ष्यमाण एव । उक्तवेक्यमपु्रपरमिति सूचयन् तदीयमेव वा- 

क्यान्तरमाह - तथेति | अथशब्दः प्रारम्भे आदाविति यावत् \ कुरुजास्वं च नात्र सव- 

णाज्ातत्वमात्रमपि तु सवणौदानुरोम्येन च जातास्वे खति सत्कुरप्रसूतात्वं; तेनाव्यभि- 

चारिणी साध्वी गृह्यते । अत एव पूर्ंस्येकवाक्यता । अत एव तद्भावे इत्यस्य 

अ्धद्रयमध्यपटितस्य पूर्वत्राऽप्यन्वयः । मुलयेकवाक्यतयः चाभरेऽपि प्रतिवाक्यं संबन्धः } 
ताता तसमा नाना 

१. क. ग. ऊ. छ. यनेनापि । २. ख. यंकु° । घ. पिक्रु° । ३. व्यव ० १२५. । 

(.016.; 1. 17, 56५. 1, § 8. 
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दुहितरोऽपि वा| तदभावे पिता माता भ्राता पुत्रार्च 
कीर्तिताः।।) इति । बृहस्पतिरपि--* कुय्येषु विद्यमनिषु पितृभ्रात्रसनाभिषरु । 
असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागदहरिणी।।"' इति** एतद्धिरुद्धानीव वाक्यानि रक्ष्यन्ते; 

यथा--** श्ातृणाम् प्राः प्रेयात् कशचिंचेतमत्रजेत वा । विमजरन् धनं तस्य शेषा- 
सस्ते छरीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन्छ्यीणामाजीवनक्षयात् । रक्षन्ति दाय्यां 

पत्नीत्य त्र गृहीतगभोऽभित्रेता | तथा च वसिष्टः-- अथ च्रातृणां दायविसागः याश्चा- 
नपल्यारस्खियस्तासां चाऽऽपुत्रराभात् ' इंति गर्भिण्यो रिक्थाह इति दशयति । पुत्रशब्द- 

श्चायमनपत्या इति वचनात् । गभोपलक्षणमेव उ्पन्नं वरछपपि (?) पुत्रिका यथा स्यात् | 
तथा च गौतम“ खी चानपव्यस्थेद्युक्ताऽऽह “जीवं (?) वा रिप्सेत ” इति । अनेन 
[1 

वारम 

अपिना-दौदित्रसमुच्चयः। वा एवाथः सवैत्रान्वेति 1 पुत्राश्च प्रत्यासत्या ्रातुरेव । 

चेन कन्यानामपि प्राग्वत् अ्रहणं बोध्यम् । ्रातृपद्ं भागिनीनामप्युपलक्षणम् 1 पितामातेः 
त्यं अनेन प्रागुक्तविष्णुना च तत्रान्यत्र च विरोधो यथामूरस्य न, तथाऽमरे स्फुटीभविष्यति | 
अपीति ,--सवंत आदो पल्या धनग्रहणं वक्तीति शेषः । कुट्येष्वति ,-पित्रादेविशेषण- 

मिति कधित्ाचस्तुतो भिन्नपितृभ्रात॒सपिण्डान्यस्वङुलोत्न्नदु दित दौ हिव्रभ्रातूसुतादिपरम्।पितृ 
पदेनकशेषेण मातुरपि ग्रहणम् | एवं आतुपदेन भगिनीनामपि ग्रहणं बोध्यम् "सपिण्डाः 
स्युःसनाभयः?? ईति कोशः।तेषु तेषु च विद्यमानेष्वपि अपुच्रस्य शृतस्य पल्ली एव 

तस्य भर्तः मञ्यत इति भागो-- धनं सवं तद्धारिणाव्यथः । एवं स्वल्पस्दरत्यन्तरानुरो- 

धेन सूलाथै प्रतिपाद्य दस्यमानान्यस्दटातिषेरोधं परिहतैमादौ विरोधमाह-- एतदिति, 

--उक्तसर्वविङद्धानीत्यथं ; । च् - त्वर्थ | ठ््यन्ते दृश्यन्ते तान्येवाऽ ऽह - 

तद्यथेति--वान्येव कमेण प्रदशीयामीवयथैः 1 तत्राऽऽदौ नारदमाह--भ्रातणामिति,-- 

निधौरणे गष्टी । अप्रजा इति--अत्र “निलमिच्”" ईलयसिच् । प्रजाशब्दः पुत्रादिमा- 

तपरः । व्रेयात्-- परलोक गच्छेव । हेषास्त--भातर एव प्रल्यासत्तेः । च: भिन्नक्रमः । 

9. क. च. छ. वृद्धवु ° । २. ख. (इति नासि 1 २५ ४८. । ३. ग. द्वैर० । ४.क. 
जीवित ० । ५.--१ ७. ४१.। 8.१. ए. ब. पितुसपि० । ७. अम० म० २९३. । ८. अ० ५. 
७. १२२, 
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भतेश्वदाच्छिन्दुरितरासु त॒ ॥ ईति पत्नौसद्धावेऽपि भ्रातणां धनग्रहणं पत्नीनां 
च भरणमात्रं नारदेनोक्तम् ; मनुना तु--““ पिता हरेदपुत्रस्य सक्थं भ्रातर एव 
चं ।') ईतयपुत्रस्य धनं पितुरतुवति दरितम् । र्था ^ अनपत्यस्य पुत्रस्य 
माता दायमवाघ्ुयात् । मातयेपि च त्तायां पितुमीता हरेद्धनम्॥” इति मातुः 

£ = क क सीवचनं गरभिण्यथेमिति क्षापयति । दुदितरश्च पुश्रिका एव । तथा च स्वाभुवम् 
पुत्निकाभिप्रायेणेव--“यथेवाऽऽत्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामास्मनि तिष्ठन्स्यां 
कथमन्यो धनं हरेत् ॥*” इति । पुत्रजन्माशङ्कायां तु अपत्याभावे तद्धिकारः । बहुवचनं 
पुत्रिकाबहुत्व्ञापनाथम्। च खब्दस्ससुच्चये । नापीच्छातो ्रव्यसम्बन्धार्थः। एवकारस्सर्वत्रा- 
वधारणाथः । माता च पिता च पिनरौ सहाधिकारात्त दरन्द्रकरणमेकेकग्राप््यथम् । दन्दनिदे- 
दऽपि मातुरेव प्राथम्यम् ; यथाऽऽह--+ अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायाद्माप्नुयात् । 
तस्याम पे च वृत्तायां पितुमौता हरेद्धनम् ॥*” इति । सर्वदा चापत्याभावेऽनपस्य इस्ययमे- 
वास्य विषयः । नन्वेतदप्यसिति ^“ पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं आ्रातर एव वा ।› डति, मातरि 
अनपत्यायामेतत् दरष्टग्यम् । कथं शङ्खवचनं “‹ स्वयौतस्य द्यपुन्नस्य आतृगामि द्रव्यं, तद्भावे 

पितरो हरेथातां, ञ्वेष्ठा पत्नी" "इव्युक्तरक्चषणपत्नीदु हिक भावे सोदयंञ्नात्रभिभ्रायम्। ताषितुरन्या 

सुबोधिनी 

भिचरिण्यः साष्व्य इति यावत् !) आच्छिन्दुरितररीसिति,--दइतरासु भ्यभिचिरणीषु खीषु 

विषये भरणं पोषणमेपि आच्छिन्दुरपकुयुः न दद्युरि ति यावत् । पएतच्चापोषणमसव्यन्तपरि- 
दुष्टासु । एव परस्परविरुद्धानां बचनानां धारेडवरेण छतां ब्यवस्थां द्शेयति-- 

नारुभद्धी 

चेत् ›--यदि । लियः भतुः शय्यां प्राग्वत् श्वयोनिं रश्चन्ति, तदा जीवनक्षयपयंन्तमस्य- 

सखीणां भरण पोषण कुर्वीरश्चेयथंः । आच्छिन्युरिति इतरासु --भ्यभिचारिणीषु विषय 

भरणमपि आच्छिन्युरपाङुयुन दद्युरिति यावत् । एतच्चापोषणमलन्तपरिदुष्टासु बोध्यम् । 

च मेति-मरणमात्रञ्ेत्यथेः ! मानवे एवस्य पूवेत्रान्वयः । वा समविकल्ये इत्याह-- 

पितु भ्रातुर्वेति । मन्वन्तरमेवाऽऽह-तथेति | इत्तायां--समाघ्ायां श्तायाभिति 

१ ना० १३. २५, २६. 1 २.ख.ज. वा ३--९. १८५ । ४. क. तथाच। ख. 
च. यथा ।५ म० ९. ११७. । ६. थ. द्. राखिति । ७. त. षणं । ८. ब. चिन्युरपा० । 

(01९. (1, 11, 566, }, § †‰, 
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पितामद्याश्च घनसंबन्धो दितः । शङ्खनापि--“ स्वयोतस्य ह्यपुत्रस्य श्रातृगामि 

दरव्यं तदभवि पितरौ हेरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी इति । भ्रातृणां पित्र्जयष्ायारच 
पल्याः क्रमेण धनसंबन्धो दर्दितः | कालयायनेनापि--* विभक्ते संस्थिते द्रव्यं 

8 पुत्राभावे पिता हरेत् । भराता वा जननी वाऽथ माता वा तत्पितुः क्रमात्॥” *+इत्य- 

वमादीनां व्िरुद्राश्रीनां वाक्यानां धौरेधरेण व्यवस्था दरिता--पत्नी गृह्णयादि- 

येतद्रचनजा।तं विभक्तश्रातृ्धीविपयम् , सा च यदि नियोगाधनी भवति । 

सुबोधिनी 

पत्नी गृहीयादिव्येतदचनजातमिति | नियोगार्थिन्या एव परन्या धनम्रहणामियतत् कुतो 

बाङमद्धी 

यावत् | च; स्वै ग्युत्करमे च शङ्काय हिः त्वर्थ । बयु्कमेणान्वयः, एवार्थो वा स्वैन्नान्वयी। 

चः व्युमे | तेन सगोन्रिष्यसबह्यचारिण इति वाक्यरषसञुचयः । पभेनसिरप्येवम् । 

तदभावे इल्यस्या्रेऽपि संबन्ध इल्याशये नाऽऽह - क्रमेण धनेति । नपीति,- 

पित्रौतुमौतुः पितामहाश्च कमेण धनसंबन्धो दांत इति शेषः । कमादिव्यादयुक्तया 

तथा स्पष्टस्वादत्रेदं नोक्तम् । तचचेत्थम् । वा एवाथः । अथशब्द आनन्तयीथेः । उत्तरार्धं 

सथत्रान्वेति । तेन तत्तदभावो कम्यते; तदेव स्फुटीकृतं क्रमादिति,- - तप्पितुमाता 

चेयन्वयः। विभागं विना तदीयद्रन्यस्येव प्राये।ऽसंभवेन पितुस्तद्धनहारित्वासंभवादुक्तम्-- 

विमक्ते इति,---भावे क्तः, विभाग जाते सतीव्यथः 1 यद्वा विभक्ते पितरि संस्थिते खते 

सति इति बा ईतिः कातीयसमासौ । एवं विरोधसुक्ता तयुपसंहरन्नन्थृतं तत्परिहारं 

दूषयितुं तावदनुवदति -- एवमादनामिवयादेना । एवमादर्ना-- कार्तीयाद्निास् । 

भृञादिना अनुपदं वक्ष्यमाणगौतमादेः, “पततो दायम पुत्रस्य विभजरन् सहोदराः । तद्या 

दुहितरो वाऽपि धियमाणाः पिताऽपिवा ॥ सवणौ आआातसे माता भाय चति यथाक्रमम् । 

तेषामभावे गृह्णीयुः ख्यानं सहवासिनः '* इति देवलस्य च परिग्रहः ।]* तुस्याः-सवणदु- 

हितरः । सवणौः भ्र तरः सापत्नाः। व्यवस्थेति ,-राच्रंश इति भावः । एतदिति-मृरुब्रडम- 

जुविष्णुच्हस्पतिकाव्यायनादिप्रोक्तवचनसमूह इयथः । विभक्ति ,--विभागस्योक्तत्वात् 

विरुद कातीये विभक्ते इलयस्योपादानाच्च । ततापि विशेषान्तरमाद-- सा चेति,- 

ति 

१. क पि्रोवाञ्ेष्ठायाः प० । २. ख. योगीश्व° । ३ प. फ. ब. कृतं विभक्तेति । 

७. प. फ. ब तिः समा० ! ५ प-फ. व. रत्करु० ॥ 

01€;. @11. {, 560. 3, 86 ¶--8. 
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कुत एतत् नियोगसन्यपेक्षायाः पल्या धनग्रहण न स्तन्त्राया इति।**पिता हरेदपुत्रस्य" 
ईयददिवचनात्तत व्यवस्थाकारण वक्तव्यम् । नान्यद्रयवस्थाकारणमस्तीति । गौतमव- 
चनाच्च-“"पिण्डगोत्रधिसंबन्धा रकिथं भजेरन् खी वाऽनपत्यस्य बीजं स्षप्सितः7दईति।| 
*'अस्याथः-प्रण्डगोत्र्षिसंबन्धा अनपत्यस्य चिथं मजेरन्त्ली वा रिक्थं यजत् यदि 

सुबोधिनी 

देतोरिष्याशंङ्कते तामेव व्यवस्थां प्रतिपार्दयिदुं-कुत एतदिति।न स्वतन्त्राया इति-~- 

नियोगननपेद्षिण्या इयथः । तं हेतुमाह -- पिता हरेदिति ,--““पेता हरेद् तरस्य? इत्य'दि- 

वचन वेरवादिलयः। छिनतो यचरव{मिलयाशङ्कय उभयेषामध्रामषये प्रसक्ते य वस्था वक्तव्या, 
भू = (~ (५ तत्राप कारणं वक्तव्याभेल्'ह--व्यवस्थाकारणं वक्तव्यमिति ] न॒ तत्कारणमन-"दे- 

वास्तु किमिति नियगपेक्षिव्वमेवेति नियम इलयाशड्धुर्याऽऽह- नान्यदिति | न केवरं 

नियोगार्थन्या एव धनग्रहणमिति युक्तेतः+जपि तु गौत्मवचनमप्यस्तीलयाह-गौतमवचन- 
क 

च ति| “भोज चा रिप्सेत' इत्यव स्तं वाशब्द यद्यथपरं व्याच्शे-यदि वीजं छ्प्तेतेति। 

बारभद्री 

सातु इलययथः। तदा तत्तद्विषयमिति भावः। तदेव श्रङ्कगनिरासेन दढयति-- कुत इयादिना, 

--रियोगार्थिन्या एव पल्या धनम्महणं न ॒स्वतन्त्रायास्तदनपे्षिण्यास्तस्या इत्यत् ङतः 
कस्माद्धेतोरत्यथः । तं हेठमाह -- पितलयादि इ्तीयन्तेन । आदिना नारदीय 

स्याऽपं परय्रहः । वचनात्-वचनजातविशेधात् । तत्र--उभयेषामप्रामाण्यम्रसद्ध । 

तन्निरासाथति शेषः। व्यवस्थेति+--खमाहारदन्द्ः । कारणञ्च प्रस्यासत्तस्तस्या एव । ननु 

तद्न्यदेवास्तु किमिति नियोगपेक्षिच्वमेवेष्ते नियमः अत अःह-नानयाटोति | त्था च 

विभक्तख्नातृखीविषयमिव्यनेन व्यवस्थोक्ता । सा चेत्यनेन नियोगार्थित्वं तत्कारणसुक्तामेति 
भावः।इतिः- हेतो! न केवलं तथोक्तिमात्रेण तदथंस्ताधनम्,अपि तु वाचनिकोऽपि सऽ 4 इत्याह 

-गौतमेति | तमेवाऽऽह--पिण्डेति | तथा अस्फुटत्वात् व्यच््े--अस्याथे इति । चऋध्षिः 

प्रवरः सगोत्रसप्रवरस्वे च सति सपिण्डा इत्यथः । अनेन पित्रादेधेनसंबन्ध<तावदुक्तः । 

पश्चान्तरमाह-- चरी वोति } बीजं वेति वाथमणह--यदीति,--निपातानामनेकाशस्वात् | 

१. ख. हरणं । २. म० ९. १८५. । ३-- २८. २०) २१.। ४ क. भनते | ५. त, 

रङ्खिि। द. शङ्क्य ता ०। ६. त. पितुमेतयिपि2) । ७. द. ण्यत्रसकतैव्य्०। ८. त. याहुनान्य० । 

016. ४, 11, 5८6, 3, §§ 8--9. 

= ~ 
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क, क (१५५ 

मजं छिम्तेतेति । *~मनुरपि--““धनं यो विभृयाद्भातुमृतस्य च्ियमेव वा । सोऽप- 

य भ्रातुरुत्पा्य दद्यात्तश्यैव तद्नम्॥'ईति। अनेनेतदरीयति-विभक्तधनेऽपि श्रातथु- 
परतेऽपसद्वारेणैव पल्या धनसंबन्धो नान्यथेति। तर्थाऽविभक्तघनेऽपि--““कनीयान् 
ज्येष्ठायां पुत्रमुत्पादयेदयदि। समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यव्थितः।* ईति। 

++तथा वसिष्ठोऽपि-“"र्थिटोभानास्ति नियोगः ईति स्थिटोमाननियोगं प्रतिषे- 

धन् नियोगद्रारक एव पल्या घनसंबन्धो नान्यथेति दशयति । *नियोगाभवे तु 
पल्या भरणमामेव-नारदवचनात् “भरणं चास्य कुरवीरन्स्मणामाजीवनक्षयात्। 

सुबोधिनी 

*[दथात् तस्यैव तद्धनमिति, तद्धनं तस्य आतुधनं तस्थैव द्ादिलयुक्तेविभक्तभराकृविषय. 

मिति गम्यते-अन्यथा विभागाभावे तस्व षथग्भूतघनाभावान्।समस्तत्र विमागःस्यादिति,- 

समो विभागः स्यादियभिधानादेतदविंमक्तावेषयमिति गम्यते-- विभैक्तं विभागाभावात् ।]# 

बारभटरी 

मनुरपीति,--ईतयनेनेतदकयतीत्यन्वयः । बिभूयात्--र्ेत् । तमेव चेति पाठः । तद् 

नं-- तस्य आतुः धनम् । तस्येव पुत्राय । दद्यादित्युक्तथा इदं विमक्तश्नातृविषयम् । 

अन्यथा विभागाभावे तस्य पृथग्धनाभावान् तद्धनमिल्स्येवासङ्गतिः स्पष्ेवेव्यारायेनेतत्प- 
दाथमाह-- विभक्तेति,-- बहुव्रीहिः । पूवर्धोक्तः एवः उत्पाययेखत्रान्वेतीत्याश्य नाऽऽह-- 

दरेणवेत्ति ] एवं विभक्तविषये उक्ता अविभक्तविषयेऽपि तथेति मनुमेवाऽऽह-- तथाऽवी- 

ति+--अनेनेल्यादिः ातरी्यादि च । पूवोनुषङ्खेण वाक्याथः । अपिद्यं मिथस्समुचये । 

समो विभागस्स्यादिष्युक्छया इदम विभक्तविषयस् - विभक्ते विभागाभावात्  प्रतिषेधनिति 

हेतुगर्भ वसिष्ठस्य चिश्ेषणम् ¦ खोभादिति--हेतो पञ्चमी । नियोगे चान्वयः ।नास्ती- 

त्यस्य न कायं इयथः । एवं तदिषयसुक्त्वा तदहाढयौय विरुदढप्रागुक्तनारदविषयमाह- 

नियोगाभवे विति । एवेन रस्नधनसबन्धन्यवच्छेद्ः । तदेवाऽऽह-भरणमिति | 

जीवनेति,-- जीवितेति पाठे मावे क्तः। एवच्च प्रागुक्तमन्वादिकमष्यतद्विषयमेवति बेध्यम्। 

१,--९. १४६. । २. क. यथा। ३ म० ९. १२०. ४.--१७, ४८ ५, त. भक्तवि ०। 

६, म. ल्यनेन वचनेनैत ० । ७. प. फ. ब. ध्यम् पूटस्याथौ० । 

014. : 0. 17, 566. }, 9-12. 
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इति| ^ध्योगीश्वरेणापि किट व्र्ष्यते--"'अपुच्ा योपरितद्वेपा भ्षव्या साधुव्र्तय"। 18 
निवास्यान्पभिचारिण्यः प्रतिवुरास्तशरैव च|" ईति (**अपि च। द्विनातिधनस्य यज्ञा- 14 

थत्वत्त्ीणा च यज्ञेऽनधिकाराद्नम्रहणमयुक्तम् ; तथा च केनापि स्पृतम्- 
“‹ यज्ञा द्रन्यसुत्पनं तच्ानधिकृतस्तु ये। अरकिथिमाजस्ते स्र प्रासान्छादनभाज- 
नाः ॥ यज्ञां विहित वित्त तस्मात्तद्विनियोजयत् । स्थनेपरु धर्मज न च्ीमूर्यै- 
विधर्भिपु]।* इति, **“तदनुपपनम्-“‹ पत्नी दुहितर .'” इत्यत्र निगोगस्याप्रतीतेरप्रस्वुत- 15 

त्वाच। अपि च इदमव वक्तम्यम--पल्या धनग्रहण नियोगो र्व। निमित्त तदुत्पन- 
मपत्यं वा ! तत्र नियोगस्यैव निमित्ते अनुत्पादितपुत्राया अपि घनसबन्धः 

सुबोधिनी 

योगीश्वरेणापि किं वक्ष्यत इतिः- ̂  [अनत्रारुचो किंलकब्दः, यथा^<्व किरु योस्यसे?इति~ 1 
(“पुत्रा योषितश्चिव' "इत्यस्य योगीदवरव चनस्याथौन्तरस्य वक्ष्यमाणध्वान्। तशा च केनाऽपि 

स्मृतामेति,-केनापीत्यनादृर्योतनाथंम् । अत पएदास्मिन् पूवपक्षेण मूलयुक्तस्वेन प्रद्कषैनमस्य 

वचनस्य. |*धारेडवरेणोक्तां स्य वस्थां दूषधितुसुपक्रमत-तदनुप्रपन्नमिति। अप्रस्तुतव्वाच्चति- 

अप्रङृतस्वादियथेः।जाच्ं पक्षं दूषयति-तत्र नियोगस्वैबेति। नज नियोगस्यव धनभ्दणनिमिन्त- 

बाटभद्री 
मूरुसम्मतिमप्याह- योगीति । तदेवाऽऽह -अपुत्रेति | वस्तुतोऽरुचो किरदाब्दोऽत्र 

यथा ^^स्वं किर योत्स्यस'' इति; अपुत्रा इति मूरुष्याथीन्तरस्य वक्ष्यमाणत्वादिति बोध्यम् । 
अनधिकारात्-स्वातन्ञधेण विध्यविषयत्वात् गुणाद्यभावद्रैश्च 1 यज्ञार्ध-तस्सिद्धन् थम् । 
तत्र-यज्े । साञखनिपिद्धत्वादपि तद्नधिक्ृतत्वं बोध्यम् । हि--यतः । तस्मात्-ततः। 

स्थनिषु--भनिषिद्धसगुणाकषीधेविषयद्िनातिषु । नियोजयेत्--राजा । शाखरनिषिद्धाः 
शूदाद्यश्च विधर्मिणः । ^+ [वस्तुतः केनाधोस्युक्तयाऽ्र किञ्च (भपुत्रेण परक्षेत्रे? इत्यभ्रं स 
उपात्त इति चानाद्रो द्योतितः ! अत एवात्र वचने मूर त प्रदार्ेतमिति बोध्यम । ] “तदुक्त 
भ्यवस्थां दृषये---तदनुपोति । न तत्र तद्वोधकश्चब्दुपभायेऽपि प्राकरणिकः सं; अत 
मह --अप्रोति,--अग्रृतत्वादिलयथः । नन्तेबमप्यन्यथानुपपस्या कदिपतस्स इव्युक्तमेव । 
जत भ्णह -अपि चेदमिति] नियोगः--बीजधारणमृरखभूतः ! आदय खण्डयति--त्रति 
तयोर्मध्ये इष्यथैः । एवेन द्विती यग्यवच्छेद्ः । अत एवाऽऽह--अनुत्पादीति | अि- 

१.भ्य० १४२. २. कण्वाः नास्ति।३ थ दु. णनि०] ४. म. त्राप्यनाद० | 
५, भ्य० १२७. 1 ६. प. फ.व. चप्र०। 

(016. ; @#, 11, 5ऽ€6.. §§ { 2-15. 
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= धनं “ मः = थ ~, 
प्रापेति ; उत्पनस्य च पुत्र्य धनसंबन्धो न प्राप्नोति | अथ तदपयस्यव 

निमित्तं, तथा सति पुत्रस्यैव धनसबन्धात्पत्नीति नाऽऽरन्धन्पम् । 

सुबोधिनी 

तरात् तत्सद् भावे अपुत्राया अपि धनग्रहणमस्तु को विरोध इत्यत आह-उत्पन्नस्य च॑ पुत्रस्ये- 

ति] अयमभिसन्धि-;नियोगादुत्पन्नुत्रस्य धनग्रहणेऽनि मित्तत्वात् तस्य धनसम्बन्धाभावे सति 

८“पिक्लोषूष्वे विभजतां माताप्यद् समहरेत्ः' इति" .स्रयातस्य ह्यपुत्रस्य सववर्णेष्वयं वि धिः। 

इति च" [द्राद््विधयपुत्ना-ं विमागप्रकारकथनंःपुत्राभाव एतेषां धनप्रहणकथनं च विर् 
[. 

ध्यत इति !] ̀ दवितीयं पक्षं दूषयति-अथ तदपलयक्चैवेति। अयमभिमायः- पुत्र्येव धनसं- 

बाठंभद्री 
[प नाश्टासमुच्चयः । ननु नियोगस्यैव धनय्रहणे निभित्त्वे तस्सच्वेऽनुत्पादितपुत्राया अपि धन- 

अहणमस्तु को ।चे-।घः अत आह - उत्पन्नस्य च पुत्र्ये ति.-नियोगोस्पन्नपुत्नस्य धनय्रह- 

{प *£ णे निमित्तत्वाभावेन तस्य घनस्वबन्धाभवे “पित्रोरूध्यं चिनर्जं 1" ‹ "पिण्डद ऽदाहरश्चेषाम्"” 
इति “'स्वयौतस्य ह्यपुत्रस्य” ईति च यथाक्रमं " [ दादशविधपुत्राणां विभागभ्रकारकथनं, 

१, १ क 

पत्राभाव एवेतरेषां घनमरहणकथन च चरुध्येतेति मावः || "द्र्तयपक्षं दूषयति-अथेति। 

सवं वाक्यामेिति न्यायेनाऽऽह-अस्येवोत्ति | एवं प्रागपि । एवेनाऽऽयन्यवच्छेद्ः | धनय- 

हण इति दषः । तथेति ---अस्येव तदूम्रहणनिमित्तष्वे पुत्रस्यैव धनसम्बन्धनिःमत्तत्वर- 

भात् ^“ पत्नी दुहितरः ˆ इत्यत्र पर्नल्यश्चा न पास्यः | तस्या धनसंबन्ध- 

निमित्तव्वामा वादस्य वचनस्य तसदुदना्थतस्वाचेति भावः । यद्यपि पर्या धनम्रहणे 

नियोगो वा निमित्त, तदुसपत्नमयत्यम्, उयं वा, विशिष्ट वा, अन्त्थऽपि नेनोगः प्रधानमपत्यं 

वा वेरिष्टय्च जन्यजनकभावसबन्धन इति पञ्चपक्चसिंभव इति पक्षद्वयमान्नोषन्यासो 
न्यूनः, तथाऽपि पक्षद्वयोक्तदूषणेरेवान्येषामपि सुपरिहरस्वेन एरथगनुक्तिः । तथा हि । यदा 
वेरिष्टये नियोगः प्रधानं, तदाऽपत्यं गौणमिति निमित्तममप्यनिमित्तमिव--परतन्त्रत्वात् | 

तथा च अनुत्पादितेव्या्यपक्षोक्ता्दूषणं तदवस्थमेव । अथ पत्यं प्रधानं, तदोक्तरील्या 

द्वितीयपक्षोक्तदोषस्तदवस्थ एव । उभयोः स्मप्राछान्ये नियोगवस्याः पलन्याः पन्नस्य 

च ध्रनसंबन्धात् केवरं ^“ पत्नी दुहितरः इत्यनेन पल्या धनसंबन्धोक्तिरयुक्ता । अथ 
1 त त 1 

1 

१, द्. ‹ च' नास्ति । २. द्. ध्येत । २. प. फ. ब. तवेऽवुसा० । ४. व्य १२३. । 

५५. व्यत ५१३२. । ६. व्यण० १३६.। 

(016. @#. [, ऽ66. 1, § 15. 
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भजथ स्रीणां पतिद्रारको धनस्ंबन्धः पुत्रद्मारको वा नान्यथेति मते 

सुब्राधिनी 

बन्धनिमित्तत्वे ““पटनी दुहितरश्चैव” इत्यत्र पत्नीति न कथनीयम्-- तस्या घनसम्बन्धि- 

त्वभावादस्य वचनस्य धनसम्बन्धानमित्तत्वप्रदशनाधव्वाचति । नयु पल््यरा धनग्रहणे 
नियोगो वा निमित्तं, तदुत्पन्नमपवयं वा निमित्त, विशिष्ट वा निमित्त, वेरिष्टपरेऽपि नियोगः 

मधानम् , अपत्यं वा, उभयोः समप्राधान्यं वेति षट् पक्षाः सम्भवन्ति | एवच्च पक्षद्रयो- 

पन्यासोऽनुपपन्न इति चेत् मवम् --आद्यपक्षद्रयोक्तदुषणरेवेतरपश्षाणां सुपरिहरत्वात परथगुक्ते- 

रनपेक्षत्वात् । तद्यथा--यदा वेदिष्ट्े नियोगः प्रधानं, तदाऽपव्यसुपसलर्जनमित्ति अपत्यं 
निमित्तमप्यनिमित्तमिव--अन्यपरतन्वत्वात् । तथा चानुत्पादितपुच्राया जपि धनसम्बन्धः 

प्रामोतीति “थमपक्षोक्तदुबणं तदवस्थमेव  अथापव्यं प्रधानं तदा पत्नीति नाऽऽरन्वव्यमिति 

स दोषस्तदवस्यः; उभयधराघान्ये नियोगवल्याः पत्न्यां; पुत्रस्य च धनसबन्धात् केवरं ““पत्नी 
दुहितरः” इत्यनन पल्या एव्र धघनसम्बन्धकथन मनुपपन्न स्यान् । अथ मतमु मयप्राधान्ये 

नियोगोत्पक्नः पुत्रः धधरानमित्ुक्तं भवतीति, तथाऽपि पत्नीति नाऽऽरढ्यल्यं पुञल्येव धनसं- 
बन्धादिति सर्वात्मना पूवरा्छदूषगद्रयस्य दुष्परिहरन्वाच्न काऽप्यनुपर्पात्तरिति निरवद्यः 
पद्चद्रयस्योपन्यासः। ननु यदुक्तं पत्नीति नाऽऽरन्धन्दरामेनि,तदसत् । खीणां मवृद्रारा पुत्रदारा 

१५ "= ~ 

वा धनसबन्धो--“ "न खीस्वानन्5 महतीः ईति वचनात्| तथा चाभ्रतैकाया अपुत्रायाश्च घनस- 

बन्धाभ्यावात् पद्थुरभावे नेयोगेनव पुञ्ासिद्धः तद्रारा पल्न्या धनसबन्धं वक्ति ^“ पत्नीदुहि- 

तरः'* इति । अतः पत्नीव्यारम्भाऽपि साथकोऽस्मदुक्तम्यवस्थाऽप्यवदरव्रमाश्रयणीयेत्यनना- 

भिप्रायेणाऽऽशङ्कते- अथ ्ीणापमेति । ` [मवेदेवं, पतिपुनरद्र'रेव धनप्राप्तिः खीणा- 

भिति यदि नियमः, स एव न घटते । प्रकारान्तरेणापि स्रीणां धनसम्बन्धबःधनादिति]* 

बारभद्री 
(~~ ~ (9 + क (= ५ | 

तत्राऽपि नियोगोत्पन्नः पुत्रः प्रधानमि्युच्यते, तथाऽपि द्वितीयपश्चक्तदोष एव--पुत्रस्यव 

श्रनसंबन्धात् इति सबैथोक्तदोषतो न मुक्तिरिति । तत्र द्वितीयपश्चोक्तदाषोद्धारेण तं समथ- 
भ ^ (~ ५4 [. अका र भ ६. 

यन् शङ्कत--अथ स्रीणामिति | अयं मावः--खणां सामान्येन भवैद्रारा षुवद्रारा वा 

धनसबन्धो न साश्चात् -न सखी स्वातन्डप्रमहति' ईति वचनात् । तथा च 

भवपुत्ररहितायास्तदमावप्राप्तो भत्रेभावे नियोगेनैव युलसिद्धेः तस्याः सहारा धनः 

संबन्धबोधकं पत्नीति अस्मदुक्तव्यवस्थायामवस्याश्रयणीयायामेव तदारंमः साधक इति 

व 

१ थ दु. संबन्धनिभित्तवाभा०। २ थ. द्. त्तं वेशि० (£) । ३. ग. * पल्याः' 

नासि | ४.थ. द् द्योप०। ५ म ९ ३.1 ६. प. ब. ' पुत्रदारा नास्ति। 

016.; ©. 1, 56८}, § 16. 
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७३६ याज्ञवस्क्यस्थ्तिः [व्यवहाराध्याये 

[जिषे 

तदप्यसत्-““अध्यग्न्य्याःहनिकं दत्तं च प्रीतिकमेणि। श्ातमातृषितृपरा्तं षड्िधं खी- 
घनं स्मृतम्।।'” इत्यांदिषेरोघात्। *रकिंच सवेपुत्रामावे “पत्नी दुहितरः” इत्यारब्धम् ; 

तत्र निथुक्ताया धनसंबन्धं वदता क्षेत्रजस्येव घनसेबन्ध उक्तो भवति | स च प्रागेवा 

भिहित इत्यपुत्रपरकरणे पत्नीति नाऽऽरग्धन्यम् 1 +» अथ “पिण्डगोत्रधिसंबन्धा रिथ 

सुबोधिनी 

परेहरति-- तदप्यसत् अध्य्नीति। अध्यावहनिकमिति---“*यत् पुनरभेते नारी नीय- 

माना पितुर्गृहात् । अध्यावहनिकं नाग खीधनं तदुद्राहृतम् ॥* इति काल्प्रायनवचनेना- 

ध्यावहानिकस्वरूपं दशयिष्यति । नियुक्तायाः पुत्राद्वारा धनसम्बन्धे स पुत्रः क्षत्रजः । 

तथा श्चास्य कषित्रजपुत्रस्य धनसम्बन्धोऽथनदुक्तः स्यात् | अस्य चार्थस्य “जरसा 
धरमैपतनीजः ? ईत्यत्रवोक्तस्वात् * ^‹ पनी दुहितरः ?? इत्यत्र * [पत्नीति न कथनीयं 
पौनसक्तयप्रसङ्गः दित्या --किद्ेत्यादिना । ]* ननु युक्तमिदमपुत्रधनं नियोगानपेक्षे- 

ण्येव गृह्णातीति एवं च गौतमवचनानां का गतिरिल्याशङ्कय तेषां गतिं दशेयितुं 
^ धिषे [ 

गे तमवचनं पूत्ैपक्ष्यमिप्रायसहितमनुवदति - अथ पिण्डगोत्राषिसम्बन्धा इति| 

बारमध्च 

नोक्तदेष इति । मनुमाह --अध्यभ्रेरिति | अध्यभ्चि--- विवाहे अभ्भिसमीपे रुञ्धम् । 

अध्यावहनिकं--द्विरागमने रिविकाद्यावहनकारे यद्छन्धम् । तथा च कात्यायनः -- 

८ यत्पुनरुमते नारी नीयमाना पितुगहात् । अध्यावहनिकन्नाम स्ीधनं तदुदाहृतम् ॥ 
दात । इदं सवेममरे स्फुटीभविष्यति । भ्रातृमातपितृ इति--अत्र मभ्यमपदरोपि समा- 

सद्यम् । आदिपदयाद्यमपि अग्रे एव व्यक्तम् । बिरोघादिति-उभयं दारं विनाऽपि 

उत्तरार्धेन अन्यथा तत्संबन्धस्य तेन प्रतिपादनादिलयथैः । उक्तदोषोऽपि तदवस्थ एवेस्याह- 
(क (५, किञ्चेति | स्वीति-सखख्यगोणेल्थैः । तत्र--भरभ्धे प्नीतिवाक्ये । नियुक्ताया इति,- 

पुतरद्वारेति भावः । स च पुत्रः क्षेत्रज पएवेल्याह -क्षत्रजस्येवेति । स च-- आरन्धपर्नी- 

ति प्रतिपाद्योऽथेः। प्रागेवे--““ओरसो धममेप्नीजः *' ईद्यत्रेवे । अपुतरेति,-- अपुत्रसब- 

न्धिधनग्राहिप्रकरणे इत्यथः । पोनर्क्त्यापत्तरि ति भावः । द्वितीयदहेतु निरासायोक्ताथंस्योक्तं 

वाचनिकस्वं दोषसुकरताये तद्वचनगस्यन्तराय च अनुवदति-अथ पिण्डेति | 

१.ग वाहु० । २. म० ९. १९४.।२.थद्.चतस्य। 9 व्य० १२८.।१५.थ.द्. 
युक्तियुक्त० । &. त. पक्षाभि ° । ७. प. फ. ब. प्यभिमी° । 

(-016.: (11. 1], 56५. ), $ 16--18. 
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भजरन् घ्री वाऽनपत्यस्य बीजं छिमप्तेत! ईति गौतमवचनान्नियुक्ताथा घनसंबन्ध 

इति, तदप्यसत् । न हि यदि बीज छ्प्सेत, तदाऽनपत्यस्य घी धनं गृह्यीयादित्यय- 
मथ ऽस्मात्परतीयते ; किन्तवनपत्यस्य धनं पिण्डगोत््षिसबन्धा मेजरन््ी वा सा स्री 

नीजं वा छिमप्तेत संयता वा भवेदिति तस्या ध्मान्तरोपदेशः । वा शब्दस्य पक्षा- 
न्तरचनवेन यदयथोप्रतीतेः । अपि च संयताया एव घनग्रहणं युक्तम् ; न 
नियुक्तायाः स्मृतिखोकनिन्दितायाः; ¢“ अपुत्रा शयनं भतुः पाठ्यन्ती त्ते स्थिता | 
पल्येव ददयया्तपिण्डं कृत्लमंशं रमेत च |)” ईति संयताया एव धनमग्रहणसुक्तम् । 

सुबोधिनी 

तदाऽर्नपत्यस्य ब्वीघन गृह्णीयादिति ---धनमनपल्यस्य री गृहीयादिव्यन्वयः | अत्रा- 

बाठभदट्री 
न हीति-अस्य प्रमीयत इत्यत्रान्वयः, हि--यतः । श्चीधनमित्यच्र सखीति पदं भिन्न कर्ती च 

सा} अनपत्यस्य धनं खी गृह्णीयादित्यथेः । एतेन खी चेति पाठं धृत्वा द्विजानां केवलशदरा- 
भायौ विषयमिद् तस्य धनं सपिण्डाद्याः प्रत्यासत्तेः कमेण भजेरन् खी च; सपिण्डादितस्तस्याः 
पृथगुक्तरध ते अध सखीति तदर्थः। ° खरी्रहण.दिद्ं युदरापरमेव--अन्यासां पत्नीप्वात् › इति 

श्रान्तोक्तमपास्तम्--मूखाछुद्धेरपक्रम विरोधात्तस्याधिकारिप्रदशेनमात्रपरत्वाचच ] उपदेश 

इति,-- प्रतीयत इत्यस्यानुषङ्गः । हेतो हेतुमाह -वारब्देति ! निपातानामनेकाथ. 

त्वमपि लिङ्ानुशासनायुरोध्येवेति भावः ] अयं भावः-- ते" धनभाजस्ली वा तथेत्युक्त्वा 
तस्या गतभवृकाया अन्यधर्मद्वयोपदेश्चं चिकीषुरेकं धमसुक्तवान्-सा स्री बीज वा 

छिष्सतेति,--नियोगधर्मण पुत्रमपेक्षितेव्यथंः । अत्र तु वाशब्दो न यद्यथः- मानाभावात् ; 

किन्तु विकस्पाथेः; सच पक्षान्तरपेक्षया तदेव द्वितीयो धमः । सच वचने साक्षाद्- 
श्रुतोऽपि वाबलात् स्व्यन्तरानुरोधाच्च नियोगेन पुत्राभिराषरूपोपात्तपक्ष्तयोगी 
संयतत्वरूपो धमः इति ज्ञायते । तथा च नियोगात् पुत्रमपेक्षेत वा संयता वा भवेदिति 
धनमजनधमताऽन्यधमंद्रयोपदेश इति । एव तदीयहेतुद्धयं सङ्कण्डय दोषान्तरमाह-- 

अपि चति | तदयोग्यतां सूच्यत् विशेषणम् -- स्मृतीति | तत्र हेत॒माह-- 

अपुत्रेति, ---यत इति शेषः 1 ततिण्डमित्यतोऽनुषञ्यमानेन तच्छब्देन भतेपरामश्त् 

भरुः छस्स्नरमश्चं पत्नी रमते न तं स्वांशं कृस्स्नमित्यथः । ङरत्स्नं - स्थावरं जङ्गमञ्च । अत 

एव बृहस्पतिः-““जज्गमं स्थावरं हेम कप्य धान्यं रसाम्बरम्। आदाय दापयेच्छाद्धं मासषा- 
नानाता मानाभाव कम्न्ासनग०००.१ सानाातन-भमनमममम 

[1 

१.--२८. २१. । २. क. त्यस्मादचनाद्थः प्र० ३.) । ४. त. याखी । ५.१. ब. 

तेनध० £. भ. चकं । 
(01९. : . 1, 566, }, § 18, 
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७३८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [्यवहाराध्याये 

तथा नियोगश्च निन्दितो मनुना--““नान्यस्िन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभेः 
[१ 

न~ 

बारुमदी 

ण्मािकादिकम॥पितव्यगुरुदोहित्रान् मतेस्वसखीयमातखान्। पूजयस्कम्यपूताभ्या बृद्धारचाप्य- 

तिथींच्यः॥सपिण्डा बान्धवा ये च तस्यास्स्युः परिपन्थिन दहि स्युधनान तानूषजा चोरदण्डन 

क्ासयेत्॥> इति] कचित् स्थावरे जपवादमाह स एव--“याद्रंगक्त धन॑ कञ्चदाध्यदावे- 

विधं स्तम ! तञ्जाया स्थावर व्यक्ता ख्यतं गतमदट्का ॥ इति ।! एव च तस्स्थावरं 

विभक्तस्यापि अ्रतुरेव न पल्याः ¦! इदमपि वचनं वक्ष्ममाणासद्धान्ता्ांश्ञसाघक 

बोध्यम् । पतेन इदमविभक्तस्थावरविषयं व्रत्तहीनपत्नीवेषय वा दुहितृरादेतप- 

त्नीविषथ वा दायादानुमति बिना स्थावरदानविक्रयादिनिषेधपरं वेति परास्तम्-- 

आदयान्व्ययोर्वचननिरोधात् मानामावस्यान्ययोस्सस्वात् । “ते सतारे मत्र रमते 

कुरूपाछिका । यावञ्जीवं न हि स्वाम्यं दानाघमनविक्रये ॥' 'इति कातीयं तु मरोक्तान्त्य- 

विषयकमिति बोध्यम् । “'्धनं यः? ईति “कनीयान् ' इति च पू्वोक्तमनुद्धयस्य तात्पयो 

न्तरं स्फटमेव ; न भवदुक्तं --मन्वन्तरविरोधादिति ध्वनयन् तस्याः स्मृतिनान्द्तत्वं 

प्रतपादयच् तत्रे दृषान्तर् तदक्तमेवाऽऽह-तथोते.-नय।गां नाब्दतश्चव्यथः 

आदिपदमाद्यं व्याख्यानं च पूर्वै स्फुटं तयोस्तास्पयं त्िवित्थम् । तत्र विभक्तघनस्य 

्रातुरभावे विधिर्क्तो--धनं य इति । तत्न पूतो विशेष उक्तः-- सोऽपत्यमिति । 

नियोगधर्मेणति भाव ॒ । तस्यवेति संबन्धसामान्ये षष्टी । तद॑यमाता एवव्यवच्छया । 

अनेन च पुस स्मीणां भरणाहता न तु पतिधनसंबन्ध इति सूचितम् । एवं यवया 

निव्यपि अविभक्तस्य ञयेष्टस्य नियोगधर्मेण जाते पुत्रे पिरत सोद्धारंऽरे प्रसि तन्नन्रपरथे 

समो विश्नागः स्यात् नोदधारं न वाऽधिकं हरेत् ज्येष्ठः नापि यस्किन्चिदेव देयम्; अपि तूत्पा- 

देन पितृभ्येण कनीयसा समः स्यादिति । इदमेव रिद्धमन्यत्रापि बोध्यम् । इत्थं हि 

गूढादूतम् । मनुनेव नियोगस्य निषिद्धत्वात् तस्परिहारः सुकर इति ग्याख्यातृबुद्धपरीक्षाथं 

स्वासिमताभं तस्य स्वक्रमप्राप्तम् अदशंधेत्वैव वचनान्तराणि स्ञेष्टाथपरत्वेन दशितानि । 

परिहारस्तवेवम्--““अन्यस्सिन् हि नियुञ्जाना धर्मे इन्युस्सनातनम् । हत्यादिना 

विधवायां नियोगस्य निन्दितत्वात् अवद्यं नियोगेन विमक्तघनश्रातृजायायां पुचसुसखाद्य 

तद्धनं तस्यव देयमिति न नियम्यते तेन वाक्येन; अपि तु “न स्री स्वातन््यमहेति"" 

नअ 

१.१. फ. ब, द्विवि ०। २ --९. १४६. \३. (१)। ४.प. फ वब, गःस्पादिति इद् ° । 

५. भ. एतदारमभ्य '्ुकर”” श्यन्तं नास्ति 1 &. म० ९. ६४। 

(-016,: (11. 1, 566. 2, § 18, 
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अन्यस्मिन् हि नियुज्ञाना घर्म हन्युः सनातनम् ॥' ईलाद्िना ।*"यत्तु विष्ठवचनम् 19 

८‹ रिक्थलोमान्नास्ति नियोगः” इति, तदषिभक्ते संसृष्टिनि वा भतेरि प्रेते तस्पा 

धनसबन्धो नास्तीति स्वापयस्य घनक्षबन्धाथं नियोगो न कतेभ्य इति व्पाख्येयम् | 

+» यदपि नारदबचनम--'“मरणं चास्य कुवींरन् द्ीणामाजीवनक्षयात् । "” ईति 
तदपिः'सेसष्टानां तु यो मरस्तिषामेव स इष्यैते। "इति ससृष्टानां प्रस्तुतत्वात् तत्छी- 

= (~ _ ̂ 
सुबोधिनी 

यमभिप्रायः । पिण्डगोत्रषिसम्बन्धा रिक्थभाजः खी वा रिकंथे मजतेलभिधाय +[तस्याः 
प्रमीतम्वैकायाः ध्ैद्रयमुपादिर्यते । तत्रायमेको धमेः-सा खी बीजं वा लि 

प्सेत नियोगघर्मेण पुत्रमपेक्षेतति । अत्रयवाशब्दो न यद्यथेः, अपि चु चिकद्पा- 
भिप्रायः । विकल्पश्च पक्चान्तरयेक्षया । तदेव पश्चान्तरं द्वितीय) धमः । स च 

धमा वचने साक्चादनुपात्ताऽपि वाश्ब्दप्रयोगबरन्नियोगेन सन्तानमिटाषरूपत्य 

पश्चस्य प्रतियोगि संयतत्वं धम इति ज्ञायते । एतदुक्तं भवत्ति- नियोगात् 
घुत्रमपेक्षत॒ वा सयता वा भवेदिति धमद्वयोपदेश इति ¦ |` तदविभक्ते सं- 

सृष्टिनि वा भतैरि त्रेत द्रति । "[एतदुक्तं भवति--जविभक्ते पत्यो ते 

बारेभद्री 

ईति मनुना श्रीणमिकाकितयाऽवस्थानं निषिद्धमिति देवरगहे स्थितौ तायां सखीणामग्रग- 
टमत्वेन तद्धनरक्षणे च देवरेण क्रियमाणे सन्तातिखोमत् सा खी शास्रसिद्धव्वात् गदंतमपि 

नियोगं य्यनुमन्यते, तदा अपव्ये उव्पन्ने देवरेण धनछखोमौ न कायः तस्थव तद्धनं दचात् 

नापि तन्मत्रे । अत एव बिभयादिति धारणपोषणवाचिनो भूज उक्तिरिति । तेन 

तदे तद्त् साधकस्वेनोक्तवसिष्ठताखयमाह-- यक्तिति । तद विभक्ते इति, पक्षद्वयमि- 

दम् । तस्याः-- त्पल्या;ः । नास्ति, उक्छयुक्तेः । इति हेतौ । स च संबन्धे 

चेति । स्वश्यासदभावेऽपि स्वापस्य स भवव्विति लोभाक्गियोगो नाऽपेक्षणीय इति 

भावः ! अभियुक्तं खण्डयति-- यदपीति | भस्त॒तत्वात् तानुपक्रम्य अ्रातृणामिलयादे- 

सक्तर्वात् तथाचोपक्रमानुरोधेन तादशस्य आावुधनमितरे संखृष्टिना ्रातर एव गृहीयुरेति 

भावः । अत एवाऽऽह-तदिति । मात्रपदेन ङस्स्वधनसंबन्धन्यवच्छेदः । उन्ताशायेनेव 

१.--९, ६७. 1 २.--१७. ६५. । ३.--१३. २६. । ४, क. स तस्या नेष्यते वुपेः। 

च. गस्तस्याने० । ५ ङ. द्यते । ना०१३ २४.६९. थ द्. कूधाहत्य० । ७.थ. द्. रति । 

८. थ. द. गौसिं० । ९. म ९.३.। 

@016.: ©. 17, 566, }, ऽ § 18--20. 
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णामनपत्यानां भरणमात्रप्रतिपादनपरम् | न च ^ म्रातृणामप्रजाः प्रेयात् » दयितस्य 
संसृष्टिविषयव्े “८ संसृष्टानां त॒ यो मागः!” ईत्यनन पौनर्क्त्यमाराङ्कनीयम् ; यतः 
र्वक्तविवरणेन चीधनघ्याविभाज्यवं तत््रीणां च भरणमात्रं विधीयते । श्व्यदपि 
““'अपुतरा योषितश्चैषाम्'” इत्यादिवचनं, तत् श्खीवादिस््रीविषयमिति वक्ष्यते । 

सुबोधिनी 

संखृष्टिनि क पक्षद्वयेऽपि तत्पन्न्याः स्वस्या धनसंबन्धो नास्तीति कृत्वा स्वस्या धनस- 
म्बन्धाभावेऽपि स्वापस्यस्य भवत्विति धनङोमान्नियोगो नपेश्षणीय इति।]* नलु.“संसष्टानां 

त॒ यो भागस्तेषामेव स इष्यते? ईति नारदेन संखष्टिन उपक्रम्य ““श्नातृणामग्रजाः प्रेयात् 
कथिद्धेत् प्रचरेत वा | विभजेरन् धनं तस्य होषास्ते खीधनं चविना॥ भरणं चास्य 

कुर्वीरन् ख्रीणामाजीवनश्चयात् 1” ईत्युंकतेरूपक्रमानुरोधन आतुधैनमितरे संसृष्टिभ्रातरो 

गृह्णीयुरिलयभिहितस् । ““श्रातृणामप्रजाः प्रेयात् इत्यादिना च स एवार्थोऽभिधीयत इति 

पौनङ्क्त्यं स्यादित्याद्लङ्कय परिहरति - न च श्रात॒णामिलयादिना। अयमथः-- पचै संम्रहेण 

कथितमधुना विचियने । तत खीधनमविभाञ्यमिति च तासां खीणां मरणं कतेव्यमिति 
च वाक्दयेनाथद्रय विधीयते न केवरं पूवाक्तमव कथ्यते, येन पौनरुक्त्यं स्यादिति 
तंडा स्त्रीधने विनेति तद्धनस्याविमाञ्यत्वविधिः, उन्तरेणेतरविधिः । योगश्वरवचनस्य 

स्वाभिमतमथ दशेयति--यदप्यपुत्रा योषित इति। यत्तु मनुवचनं-- “धन यो बिग्छयात् 

बाटंमट्री 

रङ्कते--न चेति | *[पौनरुक्तयमिति,--उभयोरेकाथबोधकस्वात् । यत॒ इति,-- 
पूवं सङ्ग्रहेण कथितमभे विवृण्वता तेन वाक्यद्वयेन खीधनमविभज्यमिति तासां 

भरणमान्र कायमिति चाथद्रयं विधीयते; न केवरं पूर्वाक्तमेव कथ्यते -- 

येन॒ पौनरक्तयं स्यात् । तत्त अआतृणामिलयादिना विवरणं खीधनं विनेति तस्या- 
विभाज्यत्वविधिसत्तरेणेतरवेधि,रेति भावः ।*] एतेन “ सवणीभावे स्वनन्तरया चाऽऽ 
पदि ' ^“ नत्वेव द्विजर्शयुद्रया * ईति विष्णृक्तेः परि्णाताव्वेऽप्यपत्वीत्वाव् तद्विषयं 
नारद्वचनम् ; अत एव तडा पत्नीश्चब्दः तत्र खीश्चब्द् इति प्राच्योक्तमपास्तम्- 

(५ 

उक्तरीत्योपपत्तेः । किरेति सूचितं योगीश्वरोक्तेवेक्ष्यमाणं स्वेष्टाथमाह- यदपीति । 

१. ना. १३. २४. । २. ना० १३. २४।३.व्य० १४०.।४.थ.द् वा पलै मृते प०। 
५५, थ. द्. द्युक्त॑तदिप० । €. द्. चाऽऽसा ७. द्. अत्र | ८.- २६. ३; 9. | 

(016 .: (1. {1, ऽ€6, }, 8§ :20--2). 
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*भ्यत्तु द्विजातिघनस्य यज्ञाथंतारस्राणां च यज्ञेऽनधिकारात् धनग्रहणमयुक्तामिति, 2 

तदसत्--सर्व॑ष्य द्रव्यजातस्य यज्ञाथवे दानहोमायसिद्धेः । अथ यज्ञशब्दस्य 

धर्मोपिखक्षणलात् दानहोमादीनामपि घमेात्तदथत्वमिरंद्धमिति मतम् । 

सुबोधिनी 

भ्रातुद्धैवस्य चिरमेव वा । अपत्यं श्रातुरू्पाद्य दद्यात् तस्येव तद्धनम्” ईति विभक्तेऽपि 

ञ्रातरि निथोगद्भारेव तत्पत्न्या घनग्रहणभ्रतिपादकं, पूपक्षादश्ायासुक्तं तत्र मुवचनेन 

नियोगस्य निन्दितत्वात् तत्परिहारः सुकर इति ॐ धाख्यातूबुद्धिपरीक्षा्थं स्वसिद्धन्ताथ 

मदयिखैव वचनान्तराणि स्वाभिप्रेतपरस्वेन दक्षितानीति मन्तव्यम् । परिहारस्स्वेवम् - 
४“अन्यस्मिन् विनियुञ्ञाना धर्म हन्युः सनातनम् । ”” इंलयादिभिर्विधवायां नियोगस्य 

निर्दतत्वेनावस्यं नियोगेन भविधवाभ्नावृजायायां पुबमुखाद्य तद्धनं तस्येव दातञ्यमिति 

न॒ नियम्यतेऽनेन वचनेन ; अपि तु -“्न खीस्वाजन्छपमर्दति ः ईति खीणामेकाङि 

तयाऽवस्थानं निषिद्धमिति देवरणग्रहेऽवस्थने ते सखीणामभ्रगल्मस्वेन तद्भनरश्षणे 

देवरेण च क्रियमागे सन्ततिखोभाव् सा खी शाद्लसिद्धत्वात् गर्ितमपि नियोगं 

दि मनुते, तदा अपत्ये उघपन्ने देवरेण धनलोभो न कतेव्यः । तस्येव तद्धनं 

समभ्रयेदिलेवमथपरं व्याख्येय मू--अनेकवचन विरोधादिति। अत एव “धनं यो बिभृयात् ` 

इतिः धारणपोषणवाचिनो मज उपादानं मनुना छतम् । ननु यज्ञशब्दो धममात्नोपलक्षको 

न यज्ञवाचकः । अतो दानहोमादिसिद्धिरिव्याशङ्कते-अथ यज्गश्ञब्दस्येति |*[देवतोदेशेन 22 

दव्यत्यागो यागः ) स एवोदेखोऽग्नो प्क्षेपान्तो होमः । स्वलनिवृत्तिद्वारा परस्वत्वापादनं 

बाक्भद्री 

चरमदोषं खण्डयति--य्विति | जातस्य-- तत्समूहस्य । ननु यर्छशब्दो धमेमात्रो- 

पछक्षको न यज्ञवाचक इति दानहोमादिसिद्धया हेस्वसेद्धिरेति इङ्कत--अथेति | 
षौ कु 

देवतोदेशेन दभ्यल्यागो वैधे आधारे सवषट्कारो यागः; स एवावषट्कारो 

१, क. तद््रह० । २.म० ९ १४६. ३. थ. दृ. तुनैव नि०। ४. त. द्वाथे०। ५. म० ९. 
६४. 1 ६. थ. द्. तत्वादव ० । ७. थ. विभक्तधनविध० । ̀ द ॒विभक्तधनविधवायां ्रा* । <. 

म, ९, ३. । ९. त. प्रजवे । १०. थ. द्, यदतुम° । ११ थ. द्. पणा° | 

016.: 1. [7, 56, # { 22. 
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एवं तद्यथैकामयोधेनसाध्य- 

योराद्धिरेव स्यात्। तथा-सति “ध्धममर्थ च कामे च यथादक्ति न हापयेत् ।'? तथा 
‹“न पूर्वाहममध्यन्दिनापराहानफकान् कुयी्थाराक्ति घर्माथकामेम्य॑ः “न तथैतानि 

सुबोधिनी 
दानमिति यागदानहोमाँनां भेदः|] श्धैम एव धनस्योपयोगात् धनसाधनरकछः कृषिवाणिञ्या- 

दिरभ्योऽथेः; तथा धनसाधनकः खष््चन्दनादिविषयः कामश्च न स्यातामिति परिहरति 

--एवं तछभकामयोरिति । ओमिष्यत आह--तथा च सतीयादिना। धमौथकामेभ्यो 
यथाशक्ति पूवाह्ञमध्यन्दिनापराह्ानफला न कुयौदिष्यन्वयःन तरैतानि रक्पम्त दति, 

-- “इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वनपायिषु } संयमे यत्नमातिष्ठेत् "* इतीन्द्रियसंयमं भ्रकम्य 

“्रौीपणात् सर्वकामानां परिल्यागो विशिष्यते 1 न तथेतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया ॥°' 

ईत्यभिदहितं मनुना । अस्या्थः- सवंभोगानां प्रापणादुपभोगादपि परिलयागो विशिष्यते 
समीचीनः उत्तम इति यावन् । एतानि विषयासक्तवा दोषजनकानीन्दरियाणि | असेवया 
खूपादिविषयानुपमोगेन तथा सन्नयन्तु सम्यङनि न्तं न शक्यन्ते भिषयो पभोगेन तद्रत- 

दोषविन्ञानं यथा न तथा विषयानुपमोगेने्यथेः । अनिषिद्धविषयोप नगस्य वेराग्योत्पा- 

बार्भद्री 

होमः 1 स्वत्वनिवत्तिपूयैकपरस्वत्वापादनं दानमिति यागहोमदानानां भेदः ! एवे तर्हि-- 

धमैमात्र एव धनस्योपयोगे सति । धनसाधकः कृाषिवाणिज्यादिरम्योऽथैः, तादः खक्च- 

न्द्नादिविषयः कामः । इष्टापत्तावाह-तथा च सतीति । ग्खीक्तमद--घमममिति । 

गौतमोक्तिमाह-- तथा न पूर्वहि ] धमौथकामेभ्यो यथाकति पूवौह्मध्यन्दिनार्पराह्य- 

नफठान्न कु्यादिलयथैः । मनृक्तिमाह-न तथेतानीति । “इन्डयाणां विचरतां विषयेष्व- 

नपायिषु } संयमे यत्नमतिष्ठेव्' इति इद्ियसयमं प्रक्रम्य “्रापणास्सवंकामनां परिला- 

गो विशिष्यते । न तथेतानि हाक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया ॥°° ईप्युक्तं मनुना । अस्याथः- 

तेषां तद्विषयक संयमे सवभोगानां प्रापणादुप भोगात् तद्धेतुकः पारटयागो विरिष्यते समी- 
चीन उत्तम इति यावत्; यतः एतानि पवेषयासक्तया दोषजनकानीन्ियाणि अस्ेवयाखरगा- 

दिविषयानुपभोगेने तथा सन्निधन्तु सम्यक् नियन्तु न शक्यन्ते यथा विषयोपभोगेन; यथा 

भत 

१, आ० ११५. । २. गो० ९. ४६. ।३. थ. द्. मदानानां । ०. थ. क: सक्च । 
५. थ. णादुपभोगा ०६.-२. ८८--९६.1 ७. म, धनकः । ८.प.फ ब. परानतये०। 
९.प्. फ. ब. गेन नेति अण० | 
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शक्यन्ते सनियन्तुमसेवया ।*' इत्याद्ियाज्चवस्क्यगोौ तममनुववनविरेधः | ** अपि च 23 
घनस्य यज्ञाथतवे “हिरण्यं घार्यम्!› इति दहिरण्यसांधारणस्य क्रत्व्थतानिराकरणेन 
पुरुषाथत्वमुक्तं तप्लयुदते स्यात् । 

1 य ण त-स मक 

सुबोधिनी 

दकत्वेन कतैज्यत्वादथंकामाववर्यं साधनीयाविति भ्रतिपादकवचनाविरोध इत्यभिप्रायः । 
यदि धनं यक्ञाथ स्यात् , तहिं “हिरण्यं धायौम् :' इत्यनेन" वास्येन विहितं हिरण्यधारणं 

कतव्यमिति पू्ेपश्चिणाभिदहिते तज्निराक्स्य पुरूषाथमि्युक्तं सिद्धान्तिना । तन्यायविरोधोऽ 

पि स्यादिस्याद--अपि च घनस्य यज्ञाथखे हिरण्ये मार्यमितीति । तत् प्रयुद्तं 
स्यादिति, ्रषयुद्तं विघटितं विपरीताभहितमिति यावत् । वृतीयचतुथैपादा- 

धकरणम् । अप्रकरणे तु तद्रद्धमस्ततो विशेषात् ” (॥ २६ ॥) अनारभ्य श्रूयते-- 
० तस्मात् सुवण हिरण्यं भार्यम् दुव्णोऽस्य आातृभ्यो भवति? ईति । तत्र 
संश्यः-- किं दिरण्यधारणमिदं ऋत्वद्धतया पेधीयते, उत कतुगतदिरण्यानुवादेन 

बारुमद्री 

तद्वतदोषवित्तानं, तथा विषयानुपभोगेन नेति अनिषिद्धविषयोपमोगश्य वैराग्योत्पाद्कस्वे- 
न॒ कतैग्यत्वादथैकामाववरयं साधनीयाविदतत्प्रतिपादकवचनजातविरोध इति भावः| 

दोरन्तरमाह--अपि चेति। धा्याभिति+-- विहितस्येति शेषः । व्रत्व्ैता,-पूवंपक्युक्ते- 
व्यादिः । उक्त-विद्धान्तना । तसमल्युदरूतम्_--विषटित विपरीतोक्तमिति यावत् । अयं 

भावः--तृतीयचतुधपादस्य द्ादश्चा.धेकरणम् ““अप्रकरणे तु तद्धमस्ततोवि्चेषात् 7: अनार- 

भ्य श्रुयते ““^तस्मस्सुवण हिरण्यं धाय दुवैणोऽस्यस्नातृभ्यो भवति ›› ईति । तन्न संशयः । 
किमिदं हिरण्यं कत्वङ्धतया विधीयते, उत कतुगतदिरण्यानुवादेन धारणसस्कारो विधीयते, 

उत "'हिरण्यं हस्ति भवति `` इति विहितं यद्धारणं, तदनुवादेन सुबणतारूपो गुणो विधी. 
यते यद्धिरण्यं धार्यं तस्सुवभेमिति, उत दिरण्यधारणं पुरषाथतया विधीयते ? इति । पूै- 

पश्चस्तु हिरण्यीविशिष्टं धारणं यद्यपि विधीयते, तथाऽपि तस्य फलपिक्षायासस्य धारणस्य वे- 

दंवक्ियविदहितष्वेन चैदिकस्वान् क्रियारूपत्वाच्च वैदिकदशपोणमासादिसाम्यात् फरुवत् वेदिकं 
१ 

१.म०२. ९६. । २. ण्यधार० । ३. थ. द्. दाषृतं । ४. तेत्ति० बा० २.२. ४।५. 

भ. सोःमनवणे० | 
(018,: ©. 7], 5९6. + §§ 22--23. 
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सुबोधिनी 

धारण संस्कारो विधीयते, अथवा * हिरण्यं हस्ते भवति ` इति विहितं यद्धारणं 

तदनुवादेन सुवण॑ता शोभनरूपता विधौयते यद्धिरण्यं भाथे तत सुवणैमिति, आहोस्ित् 
हिरण्यधारणं पुरुषाथतया विधीयत इति । पू्ैपक्चस्तु--हिरण्यवििष्ट धारणं यद्यपि चि- 

धीयते,तथाऽपि तस्य फरपेश्चायामस्य धारणस्य वेद वाक्यविहितस्वेन वदिकस्वात् क्रियारू- 
पर्वान्च वेदिकदश्षपृणमासादिसाम्यात् फर्वद्दिक कमे उुद्धिरथ भवति । ततश्च तदैव वै- 

दिके कमणि प्रया ादिवदारादुपकारं कवत् क्र्वद्धं धारणं भविष्यति । एतावता च फरा- 

काट्कानिवृत्तेः स्वगोदिकल्पना न युक्तेत्येकः। अथ वा ्वहरण्य भायेम्'* इत्यत्र कृव्यप्रत्यये- 

न धारणविधानात् तत्कर्मणो हिरण्यस्य द्वितीयाविमक्तया प्राधान्यप्रतीतधीारण संस्कारः । 

“ब्रीहीन् प्रोक्षतिःः इत्यब प्रोक्षणमिव । ““भूतभाव्युपयोगं हि व्यं संस्कारमर्हति ।*` ईति 
न्यायेनोपयुक्तस्योपयोक्ष्यमाणस्य वा संस्कारः कतेव्यः । उपयोगश्च प्रयोजनवत् एव । नि- 

षप्रयोजनस्य छाकिकस्य सुवणस्य धारणसंस्कारायोगात् करतुगतदहिरण्यानुवादेन धारणसरस्का- 

रविधानमिति प्रयाजादिवन्नारादुपकारकमङ्गम् ; अपि तु प्रोक्चषणादिवत् संस्कारकर्मस्यपरः | 

अथ वा कतुगतं हिरण्यं तद्धारणं चानूद्य खाघवात् स्ुवणोभेति सुवर्णता विधीयत इत्यन्वयः 

बालम 

कम॑ बुद्धिस्थं भवति । ततश्च तत्रैव वैदिके कमेणि प्रयाजादिवदारादुपकारं ऊवैत् ऋष्व- 
ङ्क धारणं भविष्यत्ति ,} एतावतैव फलाकाट्कुानिवृत्तः स्वगोदिफरुकस्पना न युयेकः । 

दिरण्यं धायेमित्यत्र कृव्यप्रस्ययेन धारशविधानात् तत्करणे हिरण्यस्य कत्यश्चत्या प्राघान्यभ्र- 
तीतेः धारणे संस्कारो बीहीन् भोक्चतीस्यन्न प्रोक्चषणमिव ““भूतमाय्युपयोगं हि व्यं संस्कार 
महेति ।` इति न्यायेनोपयुक्तस्योपयोक्ष्यमाणस्य वा संस्कारः कार्यैः । उपयोगश्च प्रयोजन- 
वत एव निष्फरस्य खकिकसुवणंस्य धारणसंस्कारायागात् कतुगतहिरण्यानुवादेन धारणसं- 

स्कारविधानमिति प्रयाजादिवन्नारादुपकारकमङ्गम् ; अपित॒ प्रोक्षणादिवत् संस्कारकर्मेत्यपरः। 

कतुगत हिरण्यं तद्धारणं चानूद्य खाघवात् सुवणमिति शोभनवणेता विधीयत इत्यन्यः । 
एवं त्रेधाऽपि तावत् कऋ्वथमिति प्रासे उच्यते । यदुक्तं वेदिकत्वक्रियात्वसाम्यात् कतुरुपति- 
ते फराकाङ्कायामिति नेष नियमो घटते । यतः स्वगौदयुष्पत्तरपि क्रियास्वादरीपोणमासा- 
भ्यां स्वगेकामो यजेतेत्यादिषु स्वगीदेः कवृसंबन्धितयोक्तेवैदिकस्वाच्च स्वगीद्यत्पात्ति क्रतं चो- 
भयसुपस्थापयति । क्रियास्व वेदिकसवं चेति हेतुद्वयं न नियमतः कतुमेव- येन विरिष्टवि- 

भामेन 

१.थ. द. नक््म० ।२ (2) । ३. त.थ.वान्रू० | ४. प. फ. ब. णमिव भूत° । 
५. प. फ ब. यार्व्वचेति। 

016.: 1. 11, 56५. }, § 28, 
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** किच यज्ञराब्दस्य धर्मोपटक्षणपरत्वे ्रीणाम- 
पि प्रतधमोधिकाराद्धनम्रहंणं युक्ततरम् । ** यत्तु पारतन्त्यवचनं “न च्रं स्वातन्त्य- 

सुबोधिनी 

एवं त्रेधाऽपि तावत् कत्वथमिति प्रकतेऽभिधीयते । यदुक्तं वेदिकसवक्षियात्वसाम्यात् कतुरुप- 
तिष्टत फङाका्रूमयामेति, नैष नयमो घटते-स्वगौदयस्पत्तेरपि क्रियात्वात् ।“"दशपू्णमासाभ्यां 
स्वगकामा यजेत. इत्यादिषु स्वगोदेः कतृसम्बन्धितयोष्पत्तेवैदिकत्वाच्च स्वगौद्युत्पत्ति कतं 
चाभय युगपहुपस्थापयत क्रयात्व वादकत्व चति हेतुद्य, न नियमतः ऋतुमेव येन 
वेरोष्टवेधेपक्षेऽपि क्वथता स्यात् । न च कतुगतदहिरण्यभरतीतिः यतो ; हिरण्यानुवादेन 
ध्रारणसंस्कारविधिः स्यात् । रोकेऽपि हिरण्यसद्धावात् न कतुगतदहिरण्यप्रतीतिः ¦ न हि 
धारणं धायमाणसंस्कारः-अदृष्टाथैस्वे्नापि धारणोपपत्तेः । कृत्यग्रलययश्च कर्मत्वं साध्यतामाच्न 
चाऽऽह न प्राधान्यम् -अनीप्सितकमणोऽपि विचयमानत्वात्| अत एव धारणानुवादेन न सुवणैता- 
रूपगुणावेधः-कतुधारणाप्र तीतेः खोकेऽपि धारणसम्भवात्। अतो न त्वर्थं सुंव्णधारणम् | 
विधिवश्ञाचचावदयं फङेन भाव्यम् । तच्च फरुमथवादाभावे विश्वजिन्न्यायेन स्वैः, 
अथवादसद्धवि तु रात्रिसत्रन्यायेन तद्वतमेव 1 अत्र तु ‹“दुवैर्णोऽस्य! आभ्यो. भवति? 
ईति श्रवणात् आातृभ्यस्य दुवेणैत्वमास्मनश्च शोभनरूपतेव फरूमिति पुरुषा हिरण्य- 

बारुमद्धी 

धिपक्षेऽपि कऋस्वथ॑ता स्यात् । रकेऽपि हिरण्यसत्वान्न कतुगतदिरण्यप्रतीतिः | न हि धारण 
धार्यमाणत्तस्कारः -- अदृष्टाथत्वेनापि धारणोपपत्तेः 1 क्रल्यप्रययरचं कर्मत्व साध्य 
तामात्रं वाऽऽह न प्राधान्यमू-अनीप्सितकमेणोऽपि विद्यमानत्वात् । अत एव धारणाचुवा- 

देन न सुवणतारूपगुणवि धिः कतुभारणप्रतीतेरोकिऽपि _धारणसंभवात् । भतः, न सवथा 

कत्वथं॑सुवणधारण विधिवज्ञाचावरयं फठेन भवितव्यम् ; तच्च फरुमथवादाभावे 
विदवजिन्न्यायेन स्वर्गः । तत्स्व तु रात्रिसत्रन्यायेन तद्रतमेव । अत्र “^दुवर्गोऽस्य 
आआतुभ्यो भवतिः इति श्रवणात् आावृब्यस्य दुरवेणेरवमातव्मनरच शोभनरूपतेव फरमितति 
पुरुषाथमेव दहिरण्यधारणमिति सिद्धान्तः । दोषान्तरमाह -- किञ्च यन्नेति | 

पृत--तटाकारामादि । पू्वक्तमनुताघ्य॑श्चरीरघटकत्वेनोपस्थितमन्वन्तरविरोधमपि परिहरति 
--यत्तु पारोति ,-- ^ षिता रक्चति कोमारे भतौ रक्षति योवने । रक्षन्ति स्थविरे 
पुवः” इति वाक्यादिः । आदिना ^^ केऽदाता पिता वाच्यः” इध्यादितदभिममनु- 

१. क. णमपि यु° । २ थ 4 आरभ्य “इत्यथैः दोषश्रवणस्यः इत्यन्तं नात्ति । २. 
द्. ययुप० । ४. द्. वे विना । ५. द्. तुगतधा० । &. त. णेम् । ७. द्. भवितव्यम् । ८. त, 
इति सिद्धा° । ९. भ. शन संस्कायवं सा० । १०.--९. ४.। 

016. : @1. 11, 56५, ), §§ 24--25. 
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म्हतिणङयादि तदस्तु पारतन्व्यं, धनस्वीकारे तु को विरोधः**।कथं तरदं “यज्ञा 

द्रव्यमुतननम् '” इत्यादिवचनम् । उच्यते । यज्ञाथमेवाजतं यद्वनं तज्ञ एव नियो- 

क्त्ये पुत्राकिभेरपीयेवपरं हि तत् -““यद्ञा्थं टन्धमददद्वासः काकोऽपि वा भवेत्|" 

दति दोषश्रवणस्य पुादिष्वप्यविरेषात् । *व्यदापि काल्यायनेनोक्तम्--““अदायिकं 

राजगामि योषिद्धयौष्वदोेकम् । अपास्य श्रोतरियदरव्य शरोतियम्यस्तदपंयेत्॥'!इति, 

सुबोधिनी 

धारणमिति सिद्धान्तः । तदस्तु पारतन्व्यभिति,-पारतन्डयमेकाकिनी भूत्वा स्थितिः 
[ कप 

भतः स्वपद्युधैने गृहीतेऽपि न विरोध इलय्थः । यज्ञाथमेवा्जितं यद्धनमिति -- 

८८ यज्ञा द्रव्यमुत्पच्नम् ?› इत्यस्मिन् वचने दरव्यं यज्ञाथसुत्पन्नमिति न विधिः ; किन्तु 

यागाथमिश्चयाऽनिपत्तिगमनेन यक्ञा्थमेव यज्ञोदेशेन यद्व्यञुत्पन्नमिल्यनृय तहव्यं 

तेन यज्ञ॒ एब विनियोक्तभ्यं, लोभात् तेन विनियोगेऽकृतेऽपि त्पुत्रादिभिरपि धर्म 

कार्यैष्वेव विनियोक्तव्यमिति खवौत्मना यज्ञाथमितं द्रव्य धमे एवं विनियोक्तव्यमिति 
विधीयते । अत एव ध्मैऽनधिकतेस्त हव्यं न ्राह्यम्-धमकरणेऽधिकाराभावात् । अत एव 

च भ्रासमात्रभाजन इव्युच्यत इत्यथः । दोषश्रवणस्य पुत्रादिष्वप्यविरेषादिति,-“ यद्वा 

बारभद्री 

हणम् 1 तदस्ति पारतन्व्यम्-एकाकीभूत्वा अस्थितिरिति तया स्वपद्युधेनम्रहणेऽ- 

पिन विरोध इति भावः । एवं चरमसाधकखण्डने तत्साधकत्वेनोक्तव चनानामन्याश्ञयस्वं 

दाङ्कापूव॑कमाह--कथं तर्हीत्यादिना ¡ सवै वाक्यामिति न्यायेनाऽऽह-- यज्ञाथमेवोति । 

यज्ञाथमिति वचने द्रव्यं यज्ञाथसुष्पन्नमिति न विधिः; कन्तु यागभिक्षयाऽवनिपतिगमः- 

नेन यज्ञाथमेव तदुदेशेनैव यत् दरभ्युप्पन्न, तत् द्रव्यं तेन यज्ञ॒ एव 

नियोक्तव्य, रोभादिना तेन तन्न विनियोगेऽकरतेपि तस्पुत्रादिभिरपि धम॑कार्येष्वेव 

नियोक्तव्यामेति सर्वथा धमौथमर्जतं दभ्यं धमे एव नियोक्तव्यमिति विधीयते । 

अत॒ एव धमे अनधिक्कतैः तत् द्रव्यं न आह्यम्--धममकरणे अधिकाराभावात् । 
अत एव ते भआसाच्छादनमान्रभाजना इति तदयं इति भावः । अपिना अजकपरिग्रहः 

अत मानं मनुमेवाऽऽह--यज्ञाथीभेति । पुत्रारेष्वपीति,--यज्ञाथं च्ज्घमिति मानवे 

अज्जकनामग्रहणं विना सामान्यत उक्त्या ““नारमभ्याधीत ›` “"नाचृतं वदेन्! ̀  इतिवत् पुरष- 

माच्रोदेशेन तस्य॒ प्रबृत्याऽजकस्य त्पुत्रादीनाञ्च धमौथद्रन्यस्य धमेङृष्येष्वविनियोगे 

दोष इति भावः । पूर्वप्रसङ्खोपस्थितकाल्यायनविरोधमपि परिहरति-यदपीति | विरोधप्र- 
^ ----~-------~~~--~-~-"-----~------------- ~~~ ~ ----~---~-~ ~~~ -~------~---~ 

१ स०९. २. । २.क. व यद्धनमानितं | ३. आ० १२७. । ४.ग. परला० | ५. त. 

(वचने? नास्ति । ६. त. वनीवने° ¢?) । ७. द्. भादिना तेन तत । 
(01€. : €. 11, 5€6.1. §§ 25-:49. 
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अदायिकं दायादरहितं यद्धनं तद्भाजगामि राज्ञो मवति योषिद््यौ्वेदोहकमपःस्य 

तत्ल्लीणामरानाच्छादनोपयुक्त, ओध्वदोहेकं घनिनः श्राद्धादयुपयुक्तं चापास्य परिदृव्य 

राजगामि मवतीति संबन्धः | अस्यापवादः--श्रोत्रियद्व्यं च योषिदलोष्वेदोश्क- 
पाल्य श्रोत्रियायोपपादये्िति । *एतदप्यवरुद्धल्रीष्रषयम्--योषिदग्रेहणात्। नारद्- 

वचन च--“४ अन्यत्र ब्राह्मणाक्रि तु राजा धमेपरायणः । तत्ल्लीणां जीवनं 

दयदेष दायविधिः स्मृतः |» इयवरद्धस््रीविषयमेन --खीस्चब्दम्रहणात् । **इह त 

सुबोधिनी 
रुन्धमददत्”' इत्यस्मिन् वर्चनेऽजैकनःमग्रहणमन्तरेण समान्यतोऽभिधानात् ^“नाचरतं वम्- 

तु ›` इतिवत् पुरुषमात्रो देशेन प्रवृत्तेरजकस्य तय्पुत्रादीनां च यक्ताथेद्रव्यस्य यज्ञादिष्बवि- 

नियोगे दोष इल्यथः। पूर्वोक्तं कात्यायनवचनं व्याचटे-अदायिके दायादराहितमियाष्ना । 
क 
र, 

अस्यैव कात्यायनवचनस्य द्वितीया व्यच -अस्यापवाद शति। इत्येवं.व्याल्याय तद्विरो- 

धं परिहरति-एतदप्यवरद्धल्रीविषयमिति । तत्र देः--योषिदय्महणादेति | अन्यत्र ्रा- 

ह्मणात् किन्विति; "अदायिकं राजगाभे"ः इत्यस्य वार्थस्य नारदेन पूत भ्रस्वुतत्वात् तदनु- 

षद्धेगैवानत्र योजना कतेभ्या। बाद्यणादन्यत्रादायिकं धनं राजगामिःिन्तु तापि तत््खीणां जीवनं 

बाङ्मद्री 

कृटताये ्य्यस्तपदोक्तयाऽखंबन्धस्वानिरासाय च तदथेमाह-अदायिकमिति,- दाथेके 
[1] 

क श 

मत्वर्थीयद्न् ततो बहूु्ीहिः दायग्राहकञ्यन्यमित्यथः । तदाह--द्ायादेति | तत्यदो- 

तेराह--यटिति | अनेन “" शरेत्रियेम्यस्तदुपैयेत्" ' इति पारस्सूचितः । वक्ष्यमाणात्त “'श्रो- 

क्षियायोपपादयेत्” इति पाटो रुभ्यते । तत्न उपेतयादेः प्रापये दित्यः । तदातोभयमध्या- 

हाररम्यं तत्र च जातावेकवचनमिति बोध्यम् । इत्तियदाथमाह--अरानेति '। योषितोऽतर- 

व संबन्धो नभ्रेऽपीति भावः | द्वितीयाधैश्ेषाथेमस्ये वाऽऽह-अस्यापवाद् इति | तदन्ते 

राह--योषिदिति | तथा च स्ीणामशनादिपयाक्षधनसंबन्ध एव न सकरुधनसंबन्ध इति 

तदभिमतमिति तद्विरोधोऽसंबन्धतानिरासश्च स्पष्ट एवेति भावः । एव तदथं न्यास्यायाथ तं 

परिहरति- एतदपीति ,--मक्रान्तमपीत्यथेः । तत्र बजमाह-योषिदिति । नारदान्तर- 

विरोधमपि तथेव परिदरति-- नारदोति,- देति नारदवचनमप्यवरुद्धस्ीविषयमेवेत्यथेः | 

तदेवाऽऽह-- अन्यत्रेति । तथा चावरद्वमहणं पत्नीत्वा माववदुपलन्चषणम् ; +[तथा च यत्न 

यत्र पल्नीत्वाभावः पुनभ्बादावपि, तत्र सवेत्रेदमेव ;]*एतद्.भप्रायक एव प्रजापतिरषप-- 

१ क. मप्यपा० २.--१३. ५२ ।३.ज० १२७.।४.त. जकस्य पु०॥ ५. अश्रनेतिद्वि०। 

(016. 0.11, 9५, 1, $ 27--29. 
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पत्नीशब्दादूढायाः सेयताया घनग्रहणमविरुद्धम् । *भतस्माद्विभक्तासंसाा्टिन्यपुते 
स्वयाते पत्नी घनं प्रथमं गृह्णा्तात्ययमथेः सिद्धो मवति-- 

सुबोधिनी 

दच्ादिति।परतिपादितं स्वपक्षसुपखंहरति- तस्माद् विभक्तासंखष्टिर्मति। ननुक्तस्थैवोपसहारा 

युक्तः ; तथा च पूर्वोक्तोपसंहारेऽभिहितस्याथस्य “‹ पत्नी दुहितरः" इत्यत्र वचने व्या- 

ख्याने वाऽनुक्तत्वात् कथं सोऽथ उपसंहियत इत्याशङ्कय सकरूवाक्यानामितरवाक्या- 

विसेधेनैव भवृ्तरन्याय्यस्वात् उक्तवक्ष्यमाणानुसन्धनेनास्मिच् वक्ये इयानर्थो रुन्ध 

इत्यथांदुक्तस्थेवोपसंहार इति स्पष्यितुमुक्तं स्मारयन् वक्ष्यमाणं च॑ ददौयति-- 

बारुभद्री 

४५ आटकं भवैद्नाया दद्यादाभरणं खियाः | "° इति । ऊटाया इति , -शओरोतस्मातेकमेसु 

पाणिग्रहपूषधकसहाधेकारवस्या एवेष्यथेः | नारदाद्यकवाक्यतयाऽऽह-- संयताया इति | तत्र 

बराह्यणादिति पूौन्वयि । तथा च पू्॑पद्यं--““अभावे दुहितृणां वे सकुख्या बान्धवास्तया । 

ततस्सजाव्यास्सकेघामभावे राजगामि तत् ॥ `: इति । तथा च सर्वैषामभावे ब्राह्य- 

णात्तदीयधनादन्यत्र तद्धनं राजगामि ; किन्तु धमेपरायणो राजा तत्रापि तत्खीणां-- 

जीवनं दद्यादिलर्थः । ब्रहस्पतिरप्येवम्--जीवनपद थश्च बहस्पतिनैव तदमर उक्तः-- 
''अन्नाथै तण्डुलग्रस्थमपराह्ने त तेन्धनम् । वसनं त्रिपणक्रीतं देयमेकं च्रिमासतः ॥ 

एतातदेव साध्वीनां चोदितं विधवाधनम् । वंसनस्यादनस्यैव तथैव रजकस्य च ॥ धनं 
व्ययोद्यताच्छिष्ट दायादानां प्रकल्पयेत् । ̀ इति । साध्वीनामिल्युच्छ्या असा्ध्वानां 

तदपि नेति सूचितम् । एतेनान्यत्र जाह्यणादिति बृहस्पतिः क्षत्रियादिपरिर्णात्ुद्राविषय 

इति आन्ताक्तमपास्तम् । एवे च सामान्यतः परिणीतङ्ञद्राविषयकमर्पीवं दयं-- तस्या 

अप्यपरनीस्वात्। देवरवाक्ये यथाक्रममिलयस्य न स्वपाठकमेणलययथः; अपितु मूरूविष्णादुक्तकर- 

मेगल इति न तद्धिरोधोऽपि । सोद्रासोद्रत्वृत विशेषस्तु भ्रागुक्तब्हस्पतिपराहत एव । 

एवं तदीयपक्ष सन्दूष्य स्वाभिमतमथसुपसहरक्नवाऽऽह-- तस्मादिति । पलनीति,-- 

संयतेल्याद्विः । कस्स्नमिव्यप्रे शेषः । ननृक्तस्येवोपसंदारो युक्त इत्यस्यार्थस्य “पत्नी 
दुहितरः?” इ्यत्रानुक्तत्वात् कथमयञुपसहार इति चेन्न--सकर्वाक्यानां स्वेतरसवेवाक्या- 

विरोधेनेव प्रवर पेन्यौस्यसवात् ; उक्तवक्ष्यमाणानुसन्धानेनास्याथेस्य ङाभाद्क्तोपसंहारात् । 

१, थ.द्-नां स्वेत०। २. थ.द्. दरेयि० ।३.थ. द्. चप्रदु० | ४. ना० 
१३. ५१०. ५ प. फ. ब. आक्त० 1 

(.01€. : 1. 7, ऽ€५. 1, ऽ§ 29--390. 
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विभागस्योक्तत्वात् , सं- 

सृष्टिनां वक्ष्यमाणत्वात् | *^एतेनाद्पधनाविषयव्वं श्रीकरादिभेरक्तं निरस्तं वेदितन्यम्। 
तथा द्योरसेषु पुत्रेषु सत्छपि जीवद्विभागे अजीवद्विभागे च पल्याः पुत्रस्माराग्रहण- 
मुक्तम्-““यदि कुयौत्समानंशान् पल्यः कायः समांशिकाः |" ““पितुरूष्वं विभज- 
तां माताऽप्यंदं समं हसेत्।"'ईति च| तथासत्यपुत्रस्य स्वयौतस्य धने पल्नी भरणा- 
दतिरिक्तं न कमत इति व्यामोहमात्रम् । 

सुबोधिनी 

विभागस्योक्तत्वादिति। यद्यव्पधनं भवति तर्दिं अपुत्रस्य प्रमीतस्य तद्धन पत्नी गृह्णीयादिस्ये- 

वमथपरत्वं ^“ पत्नी दुहितरः ‡ इव्यादीनां पर्न्या धनप्रापकाणां याक्तवद्क्यादवचना- 

नामन्येः; अत्तिपादितं, तद्वक्षयमणिन निरस्तमिदयाह-- एतेनास्पघनविषयत्वमिति | 

निरसनप्रकारसुपपादयति- तथा हीत्यादिना | जविद्रेभागेऽजीवद्विमागे चति ,- 
पत्यो जीवति खतेऽपीलयथेः *{[व्यामोहमात्रमिति,-- यदा भति जीवति ते च पुत्रेषु 

सस्स्वपि पुत्रस मांशभाक्त्वं न भरणमावोपयुक्तघन माक्स्वं पल्याः> तदा किसु वक्तव्यम् 

अपुत्रस्य धन सकर प्राप्नोरतीस्येवं कैसुिकन्यायेनेव पल्याः सकरूधनमाक्त्व- 
सिद्धेभौसाच्छादनात्तिीरक्तं न प्राप्नोतीव्युकितिश्रान्तेवेष्यथैः । किन्चांशग्रहणाधिका- 
रिपुत्रान्तराभावे सकररिक्थम्रहणाधिकाररिणा पुत्रेण सह समांशभाक्त्वस्योक्त- 

त्वात् युत्राभावे विभक्तस्यानपल्यस्य धनं पत्नी गृह्णातीति युक्तियुक्तं चेतत् | ]*तस्मात् 
€ 4 क 

पूतरार्पराक्ैचारद्यू-यानामेदं वचनसुपेक्षणीयमेव!समांश्चश्ब्दावपि जीवनोपयुक्तधनोपर्क्षका- 

बाक्भदट्री 

तदेतत् ध्वनयज्चक्तं स्मारयन् वक्ष्यमाणमाह--विभागेटयादि । उक्तस्वादेतेन तस्याश्च॒तत्वेऽ- 

पि प्रस्तुतव्वेनाप्रस्तुतत्वदोषानिरासः सूचितः -- साक्षाद्पवाद्विषयपरिहारेणेवोत्सगे- 

्रवृत्तन्यास्यत्वात्; अन्यथा अप्रामाण्याचापत्तः । एतेन--वक््ममाणदोषेण । अस्पेति- 

यद्यस्पं धनं, तदा तस्य तत्प्रथमं पत्नी गृह्णीयादिति मूरतास्पयमियथः ¦ निरसनप्रकार- 

मेवाऽऽई-तथा हययादिना । जीवदिति-- पत्यौ जीवति ते चेत्यथः । उक्त-- 

द्रङृता । तदेव कमेणाऽऽह -- यदीलयादि । व्यामोहेति, - यदा पुत्र 

१. व्य० ११५. ¦ २. व्य० १२३.।३. थ द्. प्रदर्दितं { ४. त. परयु°) 

(016:. @. 71, 56५, 3, §§ 3८--8). 
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७५९० याज्ञवस्क्यस्परतिः [व्यवहाराध्याये 

+*"सथ ““पल्यः कायः समांशिकाः" इत्यत्र 
८“ माताऽप्यंो समं हरेत्?” इत्यत्र च जीवनोपयुक्तमेव घने चरी हरतीति मतम् तदलत- 
त्--अराराब्दस्य समशब्दस्य चाऽऽनथक्यप्रसङ्धत्।**स्यान्मतम्-बह्धने जीवनोप - 
युक्तं धनं गृह्णाति अल्पे तु पुत्राद्चसममस गृह्णातीति । तच्च न--विधिवेषम्यप्रस- 

ङ्गात् । तथाहि-"पल्यः कायौः समांशिनछः"” “'माताऽप्यंं समं हरत्"? ईति च बहु- 

सुबोधिनी 

विल्याशङ्कते- अथ पल्यः कायो इति | परिहदरति-तदसदिति। +[अयमथः-भगे तुल्यता- 

यां चांशसमशब्दौ रोकच्युपन्नौ । तयोः कारणमन्तरेण स्वाथेपरिव्यागादानथक्यं स्यादिति।]* 
न त्वनयोः शब्दयोः पक्षे स्वाथपरत्वान्न सवोौत्मनाऽऽनथक्यमिति विरेषमाश्चङ्कते- 

स्यान्मताभेति । परिहरति -र्तच्च नेति । विभ्रिवेषम्यस्वरूपं ददेयति- तथा ईयादिन। 
*[अयमथेः--“पल्यः कायोः समांशिकाः'' ““माताप्यं स समं हरेत्" "दति बचखनद्वयं बह्ुधने 
पत्यौ जीवाति श्रुते वा पुत्रैः सह विभागकारे ““भरणं चास्य कुर्वीरन्” दंत्यादिवाक्यान्त 

रापेक्षया जीवनमात्रोपदयुक्तं धनग्रहणं प्या विधत्ते | पस्यावस्पघने तु स्वपुत्रांशसमधन- 

अहणं विधत्त इति सङ्कदुच्चरितमेकमेव वचनं पश्चे सापेक्षं पक्षे निरपेक्षमिष्येकरूपत्वाभा- 

नाङुभद्वी 

सति तत्र जीवति शते च तत्समांश्भाक्तं न भरणमात्रपयाक्तभाक्तं तस्याः, 
तदा किञ्च वक्तन्यमपुत्रस्य तस्य धनं सा स्वै प्रामो्तति कैमुतिकन्याय 

नैव तस्याः सकरधनभाक्तुखिद्धेः आसाच्डादनातिरकतिं न प्रापोतीप्युक्तिओन्तेवे- 
त्यथैः 1 किञ्चान्यपुत्नरसच्वेऽशम्रहणाधिकारिणा पुन्नान्तराभावे सकररिक्थग्रहणाधेका- 
रिणा पुत्रेण सह॒ समांश्चभाक्तुस्योक्तत्वात् पुत्राद्यभावे विभक्ुादेस्तस्य स्व गृह्णातीति 

युक्तियुच्छम्पादमिति तदुपेक््यमेवेति बोध्यम् । समांशकादि शब्देऽपि जविनोपयुक्त- 
धनोपरक्षक् इति न तथा काभ इति न विरोध इत्यारायनाऽऽह-- अथेति । अशब्दस्य 

कथञ्चित् साथैक्येऽप्याह--समे.ते,--भागतुल्यतयोरंशसमशब्दौ रोकप्रसिद्धौ तयो- 

निष्फरं स्वाथलयागोऽनुचित इति आनथक्यभिति भावः । ननु तयोः शब्दयोः पक्ष 

स्वाथपरस्वान्न सवोत्मनाऽऽनथक्यमिति विरेषमाशङ्कते-स्यान्मतमेति । बह- 

विपुम् ; कमेधारयः । खण्डयति-- तच्च नेति | विधिवेषम्यमेवाऽऽह -तथा हीति । 

१. व्य० ११५. । २. व्य० १२३.।३. ख. समांशे । ज. तस्मां०। ४. त, तन्ने० । ५.। 
ना० १३. २६. । &. भ. किल्चांशमर* । 

(016, ; 1. 11, ऽ€५. ), §§ 3--33. 
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धने जीवनमात्रोपयुक्तवाक्यान्तरमपेक््य प्रतिपादयति ; अल्पधने तु पुत्रारासममंदो 
प्रतिपादयतीति । ** यथा चातुर्मास्येषु 34 

सुबोधिनी 
(@ ५ न, [क [^> भः ९ ५५ [क ४ % 

वात् विधिवेषम्यमिवि।]* अस्मिन्न दष्टान्ताथस्वेनास्य न्यायस्योपपादकमधिकरणं सङ्गृह्य 

द्ययात--यथा चातुमस्येष्वित्यादिना । सप्तमवृतीयपादाधिकरणम्।““सोमिकं तु प्रण- 

बाङमध्च 

{4 (५ पद्यौ जीवति शते वा पुत्रैस्सह विभागकारू इति शेषः । वाक्यान्तरमिति--“ भरण- 

ञ्वास्य कुर्वीरच् › ईत्यादीलयथैः । प्रतीति- विधत्ते इत्यथः 1 पल्यामिति भावः । 

यतीति, तथा च सङृदुच्चारितमेकमेव वचनं पक्षे सापेक्षं पक्ष निरयेक्षमिलेकरूपत्वा- 

भावाद्िधिवेषम्यमिति भावः । अत्रा दृष्टान्ततया माने दीयन् अस्य न्यायस्योपपाद- 

कमधिकरण सङ्गरह्य दरेयति-यथा चातुरित्यादि | सप्षमतृतीयपादाद्याधिकरणं 

८५ सामिकं तु प्रणयमनवाच्यं हीतरर्व् सोमे सधमकमभ्निप्रणयनं ददौपोणैमासयो- 
श्वाधमकं तत् । अभिप्रणयनं नाम गाहंपद्यादाहवनीयादिषु अभ्रिनयनम् उत्तरवेदिश्च 

सोम एव न दहपौणैमासरयोरेवं प्रयोगास्थतिः । एवे" स्थिते चातुमौस्यचतुःकमैसु 
वेश्वदेववरुणग्रघाससाकमेधशुनासीरीयारव्येषु श्रूयत “‹ द्वयोः प्रणयन्ति तस्मात् ढा- 
भ्यां यान्ति ऊरू वा एते यज्ञस्य यद्वरणग्रघासश्च साकमेधश्चः' इति ! त ् राऽऽचं दयोश्चातुमौ- 

स्यपवैणोरभिप्रणयनविधायकं तस्मादिल्यादिकं तदथवादवाक्यं ; तत्र संश्ययः - 

किं सोमिकप्रणयनवत् प्रणयनविधिर्त प्रणयनमाच्रविधिर्वेति । तत्र पूवपक्षः--आद्य- 
पक्ष एव युक्तः द्वितीये भ्रकृतिवदित्यतिदे्चत एव श्रकृतिभूतदज्ञेपोणैमासतः प्रण- 

यनमात्रस्य प्राप्या तदिध्यानथक्यापत्तेः 1 न च चोदृकव्राक्षप्रणयनस्यायुवादकमेव तदस्तु, 

किमथ विधानमिति वाच्यम्--प्रणयन्तीति विधिप्रत्ययबलाद्विघेयस्वप्रतीतेः । किञ्चन 

वैरवदेवे उत्तरवेदिसुपकिरन्ति न शुनासीरीयं इति वाक्यद्वयेन तयोः पर्वेणोरत्तरवेदिभ्रति- 
षेधः प्रा्िसापेश्चो यतः स्वमते उपपद्यते । आद्यपक्षे हि सौमिक्वीदिल्यतिदेशग्रतीलया अत्र- 

व्यसकरूधभप्राप्तो उत्तरवेदेरपि प्राप्षस्वान् । द्वितीये तु प्रकृतावेवोत्तरवेदेरभावात् तसप्रणय- 

नप्राक्तावपि उत्तरवेदिपराप्यमावेन म वेखदेव इत्यषदिभ्रतिषेधासङ्गतिः सपैव | 
तस्मात् समप्रतिषेधोऽपिं सोभिकवत् प्रणयन विधाने हेतुरिति पृवपक्षयाशयः । तदाह-- 

१. थ. सङ्ग्रहात् ' द इप्रहेण । २. त. यथा ।३ ना०. १३. २६. 1 ४. जो० ७, ३. 

१७. । ५. वनीयादिश्वभिनयनं उत्तरचतुः क° (1) । &. ब. ‹ नः नास्ति | 
(016.: 1. 1], 56९. 1, § §83--34 



७५५२ याज्ञवस्क्यस्पृतिः [व्यवहाराध्याये 

सुबोधिनी 

यनमवाच्यं हातरत् (॥१७॥)**सेमे सधमेकमभ्निप्रणयनमस्ति, देपूणमासयोश्चाधमेकम- 

भनिप्रणयनम् । प्रणयनं नाम गाहंपव्यादाह वनीयादिषु नयनम् । उत्तरवेदिश्च सोम एव न 

दशपूणमासयोः । एवं प्रयोगास्थतिः । एव स्थिते चात॑मौस्ये चत्वारि कर्माणि 

सन्ति वैश्वदेववरुणभ्रघास्साकमेधश्चनासीरीयाणि । तत्न श्रूयते-- “योः भ्रणयन्ति । 

तस्मात द्वाभ्यां यन्ति “ऊख वा ए(१) ते (तौ) यज्ञस्य इति च । दयोश्वातुमो (स्यां) 

पर्णोरभ प्रणयन्तीति विधायकं वाक्यम् । तस्मात् दवाभ्यां फलं यन्ति गच्छन्तीस्याद्- 

कमथवादवाक्यम् । तन्न संशयः--कषीमिकप्रणयनवत् प्रणयनं कतेव्यम् इति उत 

मणयनसमान्नं विधीयत इति । वूवेपक्षस्तु सामिकप्रणयनसदरश्ञ प्रणयनं वेधायत इते 

तावत् युक्तम्--अतिदेशत एव प्रकृति शरूतदशपूणमासाभ्यां प्रणयनमात्रस्य अ्रङृतत्वात् 

प्रणयनमा त्रविधानानथक्यात । नन्वनुवादकमेवौस्तु चोदकम्राप्तप्रणयनस्य कमथ 1चधान- 

मिति चेत् , मैवम् । प्रणयन्तीति विधायकग्रत्ययश्रवणवब्ात् विभेयस्वभ्रतातिः । कञ्च 

८५न् वेश्वदेव उत्तरवेदिसुपकिरन्ति “न छनासीरीये'' इति वाक्यद्वये वैश्वदेवञ्चुनासी 

री्योः पर्वणोरुत्तरवेदिप्रतिषधश्चोपपद्ते-- सामिकगप्रणयनसदृशप्रणयनावधानं द्यत्तरव- 

देरपि प्राघ्त्वात् । दादपोणमासिकभ्रणयने उन्तरवेदेरभा वत् तत््मणयनप्राप्तावुत्तरवेदि. 

म्ाप््यभावेन "न वेश्वदव उत्तरेददिमुपवपन्तिःः इत्यादि प्रतिषेधो नोपपद्यते | ननु 

सोमिकम्रणयनसदृशश्रणयनविधानेनोत्तरवेदिग्राप्तो प्राक्ताया उत्तरवेदः “न वेश्वदेव 

इत्यादि निषेध इति कोऽयं बकबन्धनप्रयासः । चातुमास्य प्रकरणास्यतन ° उपात्रव- 

पन्ति इत्यनेन वाक्य [त्तरवेदेर्बिहितस्वाद्विधानरब्धोत्तरवेदिनिषधकं “न वैश्वदेवः * इत्या- 

दिवाक्यद्वयं भविष्यतीति चेन्न । ८“उपात्रवपन्ति` इर्तःदं वाक्यं चातुमास्य (परमापूवंतया) 

उत्तरवेदि विदधत् पर्वचतुष्टयेऽप्यविशेषण विधत्ते । “ न चेश्वदेव ` इति वाक्यद्वयेन पव- 

दये निषेधात् विधिनिषेधयोवौवयप्रमितस्वात् तुल्यत्वेन विकस्पः प्राप्नोति ॥ ततश्चवमथः 

भन 
नजन 

१. थ. द्. स्यानीति च (2) । २. त. स्ययोर् (?) । ३. त. म्यां यन्ति गच्छन्ती्या- 

वादिकं फम्भवादवाक्ये । ४. द. (सोमिकः इत्यतः प्राक्“ सौमिकभरणयनसदशं । थ. द. 

प्रणयनं विधीयते दयोः प्रणयन्तीत्यनेर वाक्येन एतदुक्तं भवति 2?) । ५. त. व्यम् उत | 

६. थ. ' पूष" इत्यादि ‹ विधीयते" श्यन्तं नास्ति । ७. द. नैमित्तिकप्रणयने सदशं । ८. थ.- द. 

सयोः प्रण० | ९. थ. द्. त्रप्रापतेः प्रण० । १०. थ. दु. व मवतु चोद०। ११.थ. दु. 

याद्ययोः । १२. थ. द्. वास्ण०। १३. थ. द्. चेत् तन्न । ५४.ध. द्. वचनं चा° ] 

१५. थ. द्. वैशेषतया । १६. त. वाक्य न ८) 

(016.; @#. 11, 56८. 1, § 84 



दायविभागप्रकरणम् ] ससव्याख्यमिताक्चरा सविश्वरूपन्याख्या च ७५५३ 

सुबोधिनी 
सम्प्ते--““उपात्र वपन्ति इति वाक्यं ॒वैश्वदेवञ्यनासीरीययोः पवैणोर्निषेधकं 
न॒ ्ुनासीरीये * इत्यादि वक्यद्रयमपेक्ष्य यदा निपेधद्रयांथौनुष्टानं नासि, 

तेदेवोत्तरवेदिं विधत्ते; इतरपर्वद्रये तु निव्यवदुत्तरवेदि विधत्त इति । तथा च 

द्वयोः पवैणोवक्यान्तरमनपेश्योत्तरवेदिविभिः । इतरयोस्तु पवैणोवांस्यान्तरापेक्षया 

व्च विधिरिति विधिवैषम्परापत्तिः । तस्मात् सोमिकप्रणयनसदशप्रणयन विधिरिति । 
राद्धान्तस्तु--षिधायकमप्रत्ययश्रवणात् प्रणयनं तावद्विभेयम् । विधेयत्वादेव च दाश्च 

पोणमाविकमप्रण्यनादन्यत् प्रणयनमेतदिति गम्यत । न चवं सति प्रणयनपरिवृत्तिमाच्रमेवाति- 

देशिकं न भवति, किन्न्वोपदेक्लिकामिति प्रवृत्त न कोऽपि विशेष इति वाच्यम् । तस्मान् 

“राभ्यां यान्ति "व्यादिकस्या्थैवादस्यं विध्यन्वयेन तदेकवाक्यस्य प्रामाण्योपपत्तेः। तथा चा- 

थेवादबटेन मध्यमपवेद्रये उत्तरवेदेरुपसहारादनुं्टानेऽपि विशेषोऽस्तीच्युत्तराधिकरणरा- 
दान्ते गुरूणा वक्ष्यते ¦ ततश्च “ न चश्वदेव उत्तरवेदिञुपकिरन्तिः? ^“न ञुनासीरीये'› इति 

वाक्यद्वयमाद्यन्तयोः पवैणोनिल्याजुवादकम् ; ^ उपात्र वपन्ति इति इदं वाक्यं मध्य 

मप्रणोरत्तरवदिप्रापकमिति पचैचतुष्टये उत्तरवेदिप्राघ्ेरमावाद्विष्धेवेषम्यमपि नास्तीति 
प्रणयनान्तरमेव विधीथत इति । ̂  प्रथमोत्तमयोः प्रणयनमुत्तरवेदिप्रतिषेधात् ? ॥ २४ ॥ 

०५ दयोः ्रणयन्तिःः इत्यादि श्रुयते । त्त्र संशयः किमिदं परवैद्रये विधीयमानं- 
भाच्यन्तयोः पवैणोरत मध्यमयोरेवेति । ̂“ न चेश्वदेवे न॒ छनासीरीयेःः इत्यादयन्तयोरुत्त- 
रवेदिप्रतिषिधादसत्यां च प्राप्तो प्रतिपेधानुपपत्तेरा्यन्तयोः प्रवेणो; ग्रणयनमिति पूवै- 

पश्च: | ̂ “ उरू वा एते यज्ञस्य यद्वरूणप्रवासश्च साकमेधश्चः इति “° तस्मात् द्वाभ्यां 

न्ति? इत्यादर्थवादस्य ८" हयोः प्रणयन्ति* इत्यस्य च॑ मध्यमपनैधरितत्वात् तत्रैव 
प्रणयनम् । “८ न वेश्वदेव उत्तरवेदिसुपङ्किरन्ति, न छुनासीरीयेःः इ्यादयन्तयोः पर्वैणो- 
्िस्यानुवाद् इति राद्वान्तः । प्रकृतमनुसरामः । चातुर्मास्येषु ^ द्वयोः प्रणयन्ति *› इति 

प्रणयनं विहितम् ! तत्र सेामिकम्रणयनसशं प्रणयनं विधीयत इति पूवेपश्चः । सोमिक- 
प्रणयनवव् तस््मणयनं कर्व भ्यमिव्यमिप्रायः । एवं स्थिते ननुं प्रणयनविधिः प्रतयिते ; 

यै" सोमिकवदित्यतिदेशप्रतीतिः । एवं च तद्वत् कर्तम्यमित्यतिदेश्चे को हेतुरिलयाशङ्कय 

न वैश्वदेवे “न शुनासीरीय' इत्येतदुत्तरवेदिप्रतिषेधकं वाक्यद्वयमुत्तरवेदि- 
= 9 = 06 ^ [9 दित्यतिदेरा (4 ३८५ 

प्राश्चिमपेश्चते । भ्रािश्च सौमिकवदित्यतिदेशाव् तलत्यसंवेधमेप्राप्तावुत्तरवेदेरीपं सा 

१. त. धकं शनासीरीयवाद्य । २. थ द. धक्वाक्यदया० । ३ त्.क्षे विधिवै° । 

€ थ, द्. न्यख्पंप्र०।५. त. स्य ह्यन्येन | £ थ, द् क्यतयाप्रा० } ७. त. उमाने । 

८. थ. द. खोत्तर०।९. थ. द्. न प्रणयनमा० । १०. त. च प्रथम् । ११ त. मास्ययोः । 

१२. त. ‹ सदं" आरभ्य ° एवं” इत्यन्तं नासि । १३. थ. द्. न प्रण० । १४. त °नः 

नास्ति 1 १५. थ. द्. सकरुष० । १६. थ. द- पि सिद्धवती ° । 

(018. : €. 17, 566. ), § 34. 
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७७५७ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

८‹ द्वयोः प्रणयान्ति” इत्यत्र पृवेपक्षिणा सौभिकमणयना- 
(५ क व [# र 

तदेशे हेतुत्वेन “न वैश्वदेव उत्तखेदिमुपकिरम्ति न श्चुनासीरीये" इत्युत्तरवेदिपति- 

पेये दा्चैते, राद्धान्तेकदे्ञेना न सौमिक प्रणथनातिदेशग्राप्ताया उत्तखे्याः प्रथमो- 
त्तमयोःपव॑णोरयं प्रतिषेधः;कितु ““उपात्र वपन्ति"दति प्राकरणिकेन वचनेन प्राप्ताया 

सुबोधिनी 

सिद्धेति प्रतिषधवाक्यद्वयमेव सोमिकम्रणयनाविधाने हेतुरिति पूथैपक्षिणोऽमिप्रायमाह-- 

रयोः प्रणयन्तीत्यत्रप्रवेपक्षिणिलयादिना वोरदपराकेषेधे दित इत्यन्तेन ] प्रतिषेधः प्रासि- 
मपेश्षते; सा च सोमिकप्रणयनातिदेशमन्तरेणापि चातुमीस्यप्रकरणपरिपटितेन ““उपाच्र वप- 

न्ति?” इत्यनेना ऽऽयन्तयोवेश्वदेवश्लानासीशैयपर्वेणोरुपपन्नेति पाप्ताया उत्चरवेदेः“५न वेश्वदेव 
इत्यादिवाक्येन प्रतिषेधसिद्धः सामिकम्रणयन वस्मणयनं कतैव्यमिति पूर्पक्षो न घटत इति 
पूवपक्षं निराकरोति । रादढा्तेकदेशीष्याह-राद्धान्तेकदेरिनेत्यिना इत्यमिहित इत्यन्तेन | 

नार्मद 

दयोः प्रणयन्तीयादि दिते इयन्तेन] उपकिरन्तीति पाठान्तरम् । नन्विदमयुक्तं भकारा- 

न्तरेण निषेधसारस्ये तथव स्वीकारे दु रा्रहमाच्रस्वात् । तथा हि । प्रतिषेधस्य प्रासिसपेश्षष्वे- 
ऽपि नस्वदुक्तरीत्या प्राक्षिः; तत्प्रकारं विनाऽपि चातुर्मस्यग्रकरणपषितेनेव “उपात्र वपन्ति" 
इस्यनेनोत्तरवेदेविधानात् तद्ब्धोत्तरवेदेरायन्तपर्वणोर्निषेधकसुक्तवाक्य द्वयमिति तदुपपच्या 
सौमिक्रणयनातिदेश्ः पूवंपक्षयुक्तो न घटत इति चेन्न । तदेवाऽऽह-राद्वान्तैकेत्यादि 

अभिहिते इयन्तेन । पूवेपक्षिमततिरस्कारकत्वात् सिद्धान्तत्वम् । स्वोक्तरप्युक्तसवस्य 

तेनेव वक्ष्यमाणत्वादेकदेशे्वम् । उपात्रोति,-अर्रं चातुमौस्येषु उपवपन्ति वेदिुपकिरन्ती- 

त्थः । प्रागिति चाठुमोस्यभ्रकरणपरटितेनेलयथैः ! नग्विदमप्ययुक्तम्--षिधिवेषम्यापत्तेः। 

तथा हि । उपात्रेति वाक्यं चातुमोस्यपरमापुवंरोषतयोत्तरवेदिं विदधत् पवैचतुश्येऽप्यवि- 
देषेण तां विधत्ते; ^“न वेइव?"इत्यादिवाक्षयद्रयन्तु पवद्धये निषेधकंः;तथा च तद्धिधिनिषेधयो- 

योरपि वाक्यभ्रमितस्वेनं वाचनिकसवाविश्ेषात् तुल्यत्वेन विकल्पः प्राति । स चेत्थम्-- 
““उपात्रः-इतिवाक्यं आद्यन्यपवेणोयदा “न वेडव! 'इत्यादिवाक्यद्वयमपेक्ष्य तेन प्राप्तस्य निषेध- 
याद्वथैस्यानुष्टानाभावः, तदैव पक्षि तदपेक्ष्योन्तरवेदिं विधत्तऽन्यर्था तेन मध्यमपव॑णोस्तु 
निषेधवाक्यानपेक्चयेव निलयवत्तां विधत्ते । तथा च द्वयोर्वाक्यान्तरानपेक्चयोत्तरविधिः 

१. जे ७. ३. २३--२५ । २. त. यने कतै° । ३. द. 'राद्धान्तैकदेशीतयाहः नासि । 
४.प््, फ. ब. ‹अत्रः नास्ि। ५. भ. न वाक्य । &. भ. थानमध्य० । 

(016, 1. 1], 566. ), § 84, 



दायविभागप्रकरणम्] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ९७८९५ 

उत्तरवेधाः प्रतिषेधोऽयमिदयाभेहिते पुनः परवेपक्षिणा ““उपात्र वपन्ति"इति प्रथमोत्तमयोः 
पवणो; प्रतिषेधमपेक्षय पाक्षिकीयुत्तयेदिं प्रापयति। मध्यमयोस्तु निरपेक्षमव नियव- 

सुबोधिनी 

नन्वेवम् ^ उपात्र वपन्ति ” इत्यादिवाक्यं पवैचतुष्टयेऽप्युत्तरवेदिं विधत्ते ; “न वै 
श्वदेव उत्तरवेदिमुपकिरन्ति न इनासीरीये › इति पवंदये उत्तरवेदिनिषेधतः उत्तरवेदिवि- 

धिनिषेधयोरूमयोरपि वाचनिकत्वेन द्योः पक्षे उत्तरवेयनुष्टानं पक्षेऽननुष्टान मिति विकस्प- 
प्रसङ्धः; तदश्चवं स्यात्-“उपाच्र वपन्ति" इति इदं वाक्यम्““आदन्तयोः पवेणोः०२८८न् वैश्वदेव 

इत्यादिवाक्यद्रयेन यदोत्तरवेदिः' निषिध्यते, तदा तद्धाक््यमपेश्चय पक्षे उत्तरवेदिं विधास्यति; 

मध्यमयोस्तु पर्व॑णो्निषेधवाक्यानपेक्चयेव नित्यवत् प्रापयतीति सक्रदाम्नातं वाक्यमेकन्र 

पश्चि प्रापक्रमेकछत्न नित्यवदिति । एकरूपग्रवरच्यभावात् विधिचषम्यं स्यादिति पूर्ववादी 

राद्धान्तेकदेक्षेमतं निराकरोतीत्याह -- पुनस्ादिना विधिवैषम्यं दर्दितमियन्तेन | 

नारुमद्च 

द्यो वीक्यान्तरसापेक्षतया पक्षे विधिरित्ति सत् श्रतचाक्यमेकन्न पश्च प्राक्षमेक 

निखयवदिति एकरूपग्रबरृस्यभावाद्विधिवरेषम्यापत्तिः ! तस्मदगल्या पूदैपक्यक्तमेव युक्तमिति 

चेत् तदेव स आह- पुनः पूर्वेयादि दा्ीतमिव्यन्तेन | सिद्धान्तेकेदेदिमतानन्तं 
सुस्यसिद्धान्दयुक्तिरचितेति तद््रमनिरासाय पुनः पूवपक्षिणेव्युक्तम् । इतीति कठ । 

पतीति- “न वैश्वदेवे” इयण्दिवक्यदयभ्राप्तम् । निरति भरतिषेधेत्यादिः । नित्यतावोधकपदा- 

मावादाह-नियवदिति--सिद्धान्तस्विस्थम्--विधिग्रव्ययश्चुतेः भ्रणयनं तावद्िधेयमेव, 

तक्त्वादेव दशपौभमासिकप्रणयनादन्यदेतदिति गम्यते । न चेवं प्रणयनमान्नमेवातिदेशसिक 

न; किन्तु ओपदेक्षिकमिति प्रदत्त न कोऽपि विशेष इति वाच्यम्-“(तस्मात्" इत्याद्यर्थवादस्य 

प्रणयन वक्यैकवाक्यतया अमाणोपपात्तिरिल्यथवादबखेन मध्यमपवद्रये उत्तरवेदेरूपसंहा. 

रेणानुष्टानविद्षसच्वात् । तथा च द्वयोः प्रणयन्तिः" “तस्मात्” इत्या देमभ्यमपवेद्यघ- 

रितत्वेन तन्नेव प्रणयनविधिथन्न प्रणयनं तत्रैवोत्तरवेदिरेति, ““उपात्र” इत्युत्तरवदिविधान- 

मप्यथवादामुसारेण मध्यमपवैणोरेद नाऽऽचन्तयोरिति तयोरत्तरवेदिग्राप्त्यमावान्न वेशे 

दिवाक्यद्वयमाचन्तयोः पवैणोर्नि्यानु वादकं “नान्तरिक्षे न दिन्यश्चिशवेतन्यः † इतिवत् । 

१, त. दिर्ननि० । २. थ. द्. नः पूर्वप्ठिणेत्या° । 

016५; @#. 11, 86५, ‡ § 84. 



७५६. याज्ञवस्क्यस्मृतिः [म्यवहाराध्ययि 

भ (५, (५५ 

दुत्तरवेदि प्रापयतीति विधिवेषम्यं दरदितम् । राद्धान्तेऽपि विधिवेषम्यभयात्प्रथमोत्त- 
= (6१ 

मयोःपवंणोरत्तखेदिप्रतिषेधो निव्यानुवादोदरयोः प्रणयन्ति?इत्यायथेवादपयारो चनया 

‹“उपात्र वपन्ति? इति मध्यमयोरेव “"वरुणप्रघाससाकमेघपवेणोरुत्तरवेदि विधत्ते''इति 

क (५ , 

सुबोधिनी 

सिद्ध.न्तिकदेदिमतानन्तरं सुख्यराद्धान्तस्योचितत्वात् तद्श्रान्तिमौभूदिति पुनः पूवेपक्िणे. 
्युक्तै्टन्या ] राद्धान्तमाह --राद्वान्तेऽपीति } एकदेदिमतायुसररेणाभिधीयमाने विधि- 

वैषम्यं दुवौरमिति “ दयोः प्रणयन्ति : “‹ तस्माद्वाभ्यां यन्ति” “उर् वा एते 

यज्ञस्य? इद्यथेवाद्वाक्यस्य मध्यमपर्वद्रयघटितस्वेन तत्रेव प्रणयनविधिः; यच्च प्रणयनं तन्नं 

चोत्तरवेदिरिति.उपाच्र वपन्ति' इद्युत्तरवेदिविधानसमथवादानुसारेण तन्नैव मभ्यमपवैणोरित्या- 

दयन्तयोरसत्तरवे दिभाप्त्यभावान् “न वैश्वदेवे इति वाक्यद्रयमाद्यन्तयोः पवंणोर्निप्यानुवाद्कं 

८" नान्तरिक्षे न दिन्यापेश्रेतन्यःः' इति वाक्य वदित्यथः। अनेन चातुमेस्थाष्वत्यांदमन्थजातेन 

एतदुक्तं भवति--यथाञ्त्रकदेश्षिमते विधिधषम्यदोषः, तथा “पल्य: कायौः समांशिकाः ›' 
८ माताऽप्यशं सम हरेत् ?: इत्यत्र च सङृदास्नातावंशस्रमश्चब्दावपि मत्त बेहुधनत्वपक्षे 
८८मरणे चास्य ऊ्वीरन् ` इल्यादिवाक्यपर्यारोचनया जीवनोपयुक्तधनपरो । स्वस्पधनष्वे तु 

वाक्यान्तरनेरपेक्ष्येण निल्यव्पुत्नांशसमांहपराविति श्रीकराद्युक्तव्याख्याने विधिवेषम्यदोषो 

नार्मद 

तथा च पर्वचतु्टये वेति संशये “न वेश्व?इव्यादिना तस्पत्तिषिधादस्व्यां च प्राप्तौ प्रति- 
षेधानुपपच्या जाद्न्तयोः म्रणयनं पूवेपक्च इत्यपि निरस्तमिति तदाह-राद्धान्तेऽपीति.-अस्य 

५ (१ द [$ दक्गितमित्यतान्वयः । विधीति.-सिद्धान्व्येकदोश्चमते इत्यादिः प्रणयन्तीति--प्रणयन्तीति 

विधिरादियंस्य तस्मादिव्या्यथंवादस्य तस्यं पयीखोचनयेत्यथः। तस्य मध्यमपर्व॑द्रयघरितत्वा- 
क (4 

दिति मावः । तथा च यथा तन्न तन्मते विाधेवेषम्यदोषः, तथा “पल्य कार्याः? “माताऽ 

म्यम् ` इत्यत्र सङ्कच्छृतावशसमसखब्दा व।प भतुः बहुधनपक्ष भरणं चास्यल्यादिवाक्यपयो- 

रोचनया जीकनापयुक्तधनपरो ; स्वस्पधने तु वाक्यान्तरनेरपेक्ष्येण निलय वस्पुत्ां्षसमांशप- 

राविति श्रीकराद्युक्तव्य वस्थायां विधिवेषम्यदोषो दुर्वार इति तात्पर्यम् । पनीदयस्य अन्थे- 

11 

१.थ. द्. राद्धा० | २"थ. द्. व्या्यथै० । ३, थ. द्. तरैवत्ति० । ४. थ, द्. तिवदि०। 
५. त ॒क्यद्वयप । ९. ब. स्याप० । 

(016. <. 17, 5९५, ), § 34. 



दाथविभागप्रकरणम्] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्य। च ॥ #) । 

दर्दितम्।** यदपि मतम्-““पिता हरेदपुत्रस्य सिंथं रातर् एव वा।'*ईति मनुस्मरणात् 
तथा ^“ स्वयोतस्य द्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं, तदभावे पितरौ हरेातां, य्येष्ठ 
वा पत्नी इति शद्धस्मरणाच; अपुत्रधनं भ्नातृगामि इति प्राप्तं ¢ भरणे 

चास्य कुर्वीरन्ख्ीणामाजीवनक्षयात्।* स्याद्विचनाच्च भरणोपयुक्तं धनं पत्नी 
लभत इत्यपि स्थितम् । एवं स्थिते बहधने अपुत्र स्वर्याते भरणोपयुक्तं पत्नी 

गृह्णाति शेष चै ् रातरः। यदा त पत्नीमरणमात्रोपयुक्तमेव द्रव्यमस्ति, ततो न्यून वा, 
= णन 

सुबोधिनी 
४५ [प अ =, ६८ परनी न „१9 = + ५ ष + 

दु वोर इति । अन्यैः केचित् “पत्नीदुहितरः'” इत्यादीनां वाक्यानां व्यवस्था दुता । तां 
[> +€ ट | द [द < ष) ५ न निराकतु दशयति-यद्पि मतामेयादेना } मचुखङ्कवाक्ययोस्तात्पयंमाह - अपुत्रघनं ्रा- 

तगमीति | नार्दोक्ताव्पय॑माह--मरणेति | एवञुक्तरीया अपुतप्रमीतश्रातृरिक्थभाज 
| १ 

इतरे भ्रातरः, तत्सछयपि जीवनोपयुक्तं धनं रभतलेवं ज्य वस्थिते सति, यस्या भक्तौ अपुतरको 
बहुधनश्च तस्मिन् प्रमीते एतहयमपि घटते-तद्ञ्रातरो रिक्थभाजःःपतनी च भरणं रमत इति। 
अथ तु पत्नीजीवनायेवारु तद्धनं जीवनायापि नारं वा, तदा मयुशङ्कवचनप्रामाण्यात् 

आ्रातरो गृह्णन्तीति उत नारदवचनात् पल्यव गृह्णातीति संश्चये, ताननेव्रच्यथं योगीरवरेणानुप- 

संजातविरोधित्वेन पूवैबटीयस्स्वात् परल्यव गृह्वातीति वक्तुं क्रमग्रतिपाद्कं पर्न्मादुहितर 

इ्खयादिवचनमारन्धमिलयाद-- एौभीति इत्यारब्धमित्यन्तन | सवथा पल्यवापुत्नघनभा- 

बाङुभट्री 

रन्यथा कृतां व्यवस्थां खण्डयितुमाह-यदपीत्यादि रन्धमित्यन्तेन । तथा- तद्त् । 

अत एव चासङ्गतिने । मनुशङ्कयोस्तात्पयीथेमाह--अयुत्रधनमिति । » [यदपि मानवे पिता 

आदिः, तथाऽपि तस करमाबोधकस्वेन तद्धोधकरशङ्कुनीन्यथा नयनमत एव. तस्यापि कथन- 
मित्याकयनाऽऽह--भ्रात्रिति।]* चः त्वर्थे । नारदतात्पयाथमाह--भरणोपेति। एवं यिते- 

उभयग्रामाण्यादृपुतग्रमीतञ्चावृघनभाज इतरे भ्रातरः: रयपि जीवनापयुक्त धनं रमते इत्ये- 

वंग्यवस्थे । भ्रातर इपि ---द्रयमपि घटत इति शेषः ¦ मात्रमवधारणे। ततो न्यूनं वेति, 
५ ५ क. --तन्तीवनायापि नारूमित्यथंः । अनयोः सङ्ग्रहस्तु बहुधनभिन्नस्वेनेति बोध्यम् । 

१,--९ . १८५. 1 २. ख. त्रस्यधण० } ३. क. जीवित० । 8. ना० १३.२६. । 

५. कृ, इति स्थि० । ६. क. ‹ च › नास्ति | ७. क. ‹तु' नास्ति । <थ. द्. वचनशङ्ख- 

वचनयो० । ९. त. तेति । १०. थ. द्. दवचनस्य तात्पयौथमाहू--भरणोपयुक्तं पत्नी रमत 
इत्यपि स्थितमिति । १५१. त, अतः स्व्य० । १२. थ. वंस्थिते बहूधन इत्यादिना इ्या° 
१३. भ. नाथा (2) । 

(016, 2. 71, 566.) § 89 
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७९९ ८ याज्ञवस्क्यस्यूतिः [व्यवहाराध्याये 

तदा किः पल्येव गृह्णाति, उत भ्रातरोऽाति विरषे प्रूवैवलीयस्वज्ञापनरथं “पत्नी 
दुहितरः" इ्यारन्धषिति, तदय्यत्रभवानाचा्यौ न रृष्यति ; यतः-- "पिता 

हरेदपुत्रस्य खिथं भ्रातर एव वा) ईति विकस्पस्मरणान्नेदं करमपरं वचनम्; अपितु 

धनम्रहणिऽधिक्रासिदस्यन मावपरम् । तचाक्षयपि पल्यादिगणे घटत इति व्या- 

सुबोधिनी 

गिनी ° नेस्यथैः]निराकरोति --तटप्यत्रेति } आचार्यो विदवरूपः । “पिता हरेदपुलस्य °` 

दैव्यस्य मनुचचनस्यान्याथैत्वादिव्यर्थः 1 तदेवान्याथैव्वं दशैयति-यतं इयादिन | अयमथः 

--दायग्रहणे पित्रादिक्रमप्रतिपादनपरमेतेदाक्यं न भवति, येन पूर्वोक्ता व्यवस्था स्यात् । 

बाङुभदट्री 
पल्येवोति नारदोक्त । भ्रातरोऽपीति --मनुशङ्खो्तः । अपिना, ततस्तस्याः सुचयः; 

विरोधे प्रक्षे सति तद्विषय एव तच्निवृस्यथेमिति शेषः 1 प्रवति पूवत्वं च मोखम् । तत्र 

विषय एवाऽऽदौ पलन्येव गृह्णातीति वक्तुं ऋमप्रतिपादकं योगीदवरेण वचनं पत्नीस्यारन्धमि- 

त्यः; | सर्वथा पल्येवापुलभवैधनभागिनी नेति भावः । खण्डयति -तदप्योति। अत्र 

भावान्-पूज्यः।* [आचाय :-विदवरूपाचार्यैः।]* मनोरन्याथत्वस्य तेन दार्चैतत्वादिष्यथः, 

तदेवाऽऽह -यत इदयादि व्याचचक्षे इदयन्तेन | यत इव्यसखय व्याचचध्च इस्यत्रान्वयः | 

यतस्तथाऽत इत्यथः 1 स एवेति भावः । इति इत्यत्र । विकल्पे एवोते+- विषयसप्तमी 

संबन्धिनस्तस्वविवक्चया । विंकद्पस्थेवेति पाठान्तरम् । विकल्पस्मरणादिव्यपि । तथा मात्न- 

पदेन करमग्यवच्छेदः । तचच-अधिकारप्रदरशंनज्च । आदिना दुहिवदौंहित्रस्य मातुश्च परियहः। 

अत एवाऽऽह--गणे इति ] अय भावः--दायय्महणे पिवादिकरमग्रतिपादकं तन्न-- येनोक्त 

व्यवस्था स्यात् ; अपि तु पुत्रादयोऽपि धनय्रहणेऽधिकारिण इति अधिकारम्रद्- 

दानपरं-- वाशब्देन विकल्पधरतीतेः । समयो विकव्पः पितुरभावेऽन्येऽधिकारिण इंति क्रम 
विवक्षायां तु पितुः प्राधान्यभ्रतीत्या तस्यान्येषाञ्च साम्याभावाद्धिकव्पासङ्गतिरेव । तस्या- 

धिकारप्रदक्षनमावपरत्वे त॒ पत्नी दुहितरं दौहिचं मातरं च गणयित्वा ““पिता हरेत् * "दति पित्रा- 
चष, ७ क दिगणने कते तस्याधिकारो घटत एवेति तस्मात्तस्य तथोक्तिरयुक्तेवेति तास्पयैम् । शद्ध 

१, ख. ग. घ. ज. भगवा० | २. म०९. १८५. । ३, ख. ग. घ. करप्र० । ४. 

थ. द्.नीन भवतीत्य०] ५. थ. द. तः पिता हरेदिवया० | &. दवचनं न | ७.भ. तर इति 

इवेति (?)1 ८. म. एवं चान्यत्र तखवृत्ति नास्येति ओ सवै०(?) । ९. प. फ. ब. इत्यवि० | 4०. 

प, फ.ब. मूटश० । 
(016.: (#. 11, 966, 7 § 38. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससन्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्या्या च॑ ७९९९, 

चष्टे --शङ्कवचनमापि संसृष्टश्रातृविषयमिति । +*$पि चा्पविषयत्वमस्माद्चनास्र- 
करणाद्रा नावगम्यते | ¢ धनभागुत्तरोत्तरः ` इयस्य च “* पत्नी दुहितरः ” इति 

सुबोधिनी 

अपि तु पित्रादयोऽपि रिक्थग्रहणेऽधिकारिण इत्यीधिकारपरदश्चेनपरं--““रिक्थं ्रानर एव वा 
इति वारब्देन विकल्पगप्रतीतेः ¡ समयोर्हिं विकस्पः पितुरमावेऽन्ये ऽधिकारिण इति कमस्य 
विवक्षितत्वे पितुः ग्राधान्यप्रतीतेस्तस्य चान्येषां चसाम्याभावात् ! विकस्पस्मरणम नुपपन्नम् । 

एवमधिकारप्रददेनपरस्वे मजुवचनस्य पत्नीं दुहितरं वा गणयिस्वा ““ पिता हरेदपुत्रस्य ” 
इति पितृश्रातृगणने कृतेऽपि पितरञनात्रोरधिकारो घटत एवेति जीवनोपयुक्तं ततो न्यूनं ॑च 
धनं पर्या एवेल्यभिधाना्थं ^“ पत्नी दुहितर ” ईत्यादिवचनमित्युक्तिरनुपपन्नेति । ^‹स्व- 

यतस्य ह्यपुत्रस्य ” इति शङ्कवचनमप्याचार्येणान्यथा व्याख्यातम् । तदरसयति- 
राड्खवचनमपि ससृष्टमातुविषयमिति म [विभागानन्तर पुनरपि स्नहादिवज्ञादेर्काभूय- 

स्थितश्रातृावषयरियर्थः। |* अस्मािति--“ पत्नी दुहितर *” इत्येतस्माद्वचनादित्यथः । 

किञ्च “पत्नी दुहितरः इत्यस्याद्पधनं पत्नी गृह्णातीयेवमर्थैपरस्वे “एषामभावे पूवस्य 

धनमागुतच्तरोचरः । ”' इति वाक्यशेषोऽपि ^° भरणं चास्य कुर्वीरन् खीणामाजीवनश्चयात्। 

इत्यादि वाक्यपर्यारोचनया यदि ( चद्) मरणमाच्रोपयुक्तमेव धनं, तदेव पत्नी तदभावे 
दुहिता गृह्णाति न बहुघनस्व इति पक्षेऽनित्यवद्धनग्रहणं पलन्या दुदितुश्च म्राप- 

यति ! पिवृभ्रातृवस्सुतादिषु तु वाक्यान्तरनेरपेश्षयेणव नित्यवत् बोधयति रक्थय्रहण- 
५9 (५ मिति पूर्वोक्त विधिवेषम्यदोषस्तदवस्थ एवेत्याह -- धनभौगिव्यादिना 

बारूभदरी 

वाक्यमपि तेनान्यथा व्याख्यातमिव्याह--शाङ्कति | संय॒ष्टेति, ---विभागानन्तरं पुनरपि 

स्नेहादिना एकीभूय स्थितञ्नातृचिषयमिलयथः ! इतीत्यस्य व्याचचश्चे इत्यस्याुषङ्घेणान्वयः | 

एवमप्यन्यथा प्रसक्तविरोधपरिहारस्त्वभ स्पुर्टाभविष्यति } स्वयन्दोषान्तरमाह-अपि चेति 

यत इतिं शेषः । एवमग्रेऽपि । अस्मात्-“"पत्नी दुहितरः इलयस्मात्। न केवरं तदननुमत- 

वादि; किन्तु दोषोऽपि प्रागुक्तस्तथा व्याख्यनेऽन्यन्न इत्याह--घनेति ] अत एव चः कि- 

ञ्वयर्थ। व्युत्कमेण सवौदो स बोध्यः, पत्नीयस्य तादशधनविषयत्वे तुल्यन्ययेन दुित्रादा- 

(0 वि 

१. ख,ग. घ. च. चचक्ष । २.क. परमरि० ।२.क.च. किंच ।४.थ.द्. इति 
वच० | ५.थ.द् तं दशे | &. त. व्यत्वं (?) । ७. थ. दृ. ग॒त्तरोत्तर इ्यस्य वेया० । 
<. प. फ. ब. दि पतनी° । 

(-016,: 11. 11, ऽ€५. †, ऽऽ 85-86. 
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[म 

७६० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

विषयद्ये वाक्यान्तरमपेक्ष्याव्पधनविषयवं, पिवा्घु तु घनमात्रविषयत्वमिति 
कक ०९ [अ वको 

त्क 3१ पूर्वोक्तं विधिवेषम्यं तदवस्थमेवेति यत्कि्चिदतत् । *भ्यततु हाररतवचनम्--“°विधवा 

यौवनस्था चेनारी भवति ककरा । आयुषः क्षपणा तु दातव्यं जीवनं तदा ॥ ” 

इति, तदपि शङ्कितम्यभिचारायाः सकटधनग्रहणनिषेधपरम् । अस्मादेव वच- 

नाद्रनायङ्कितनव्यभिचारायाः सकर्घनग्रहणं गम्यते । *नएतदेवाभिप्रतयोक्त राद्न- 

४८ ज्येष्ठा वा पत्नी? इति । य्येष्ठ गुणव्येष्ठा अनाराङ्कितव्याभेचारा सा सकं धनं 
गृहीवाऽन्यां करकशामपि मातवत्पाख्यतीति सवैमनवदयम् । ** तस्मादपुत्रस्य 

सुबोधिनी 

अस्मदिवेति -- अत्र॒ हारीतवचनादि्वथैः । एतदेवामिपरत्योक्तामिति, -- 

अनाशाङ्कितव्यभिचारायाः सवैधनय्रहणमेवेव्यथेः । उपस्हरति तस्मादिति । 

बारुभद्री 

वपि तथाश्वनभागिति वाक्क्षोऽपि भरणं चास्येल्यादिपयौरोचनया यदि चाल्पं धनं, 

तदैव पत्नी गृह्णतीसयादौ तदभावे दुहिता न बहुधने इति पाक्षिकं धनग्रहणं पल्न्यादेः 

प्रापयति । पित्रादिषु त वाक्चान्तरनिरपेक्षेणव निल्यवत्तद्रोधयतीति स॒ दोषस्तदवस्थ 

एवेति भावः । पूर्वं संयताया एव तस्या धनग्रहणसुक्तं दरढयितुमन्याकरोधं परिहरति-- 

यद्छिति। यौवनस्था चेदि ति,-यथास्थितमेव । करकदा- करूरा । अनेन छरर्स्नधनासम्बन्धः 

स्पष्ट एवोक्त इति विरोधः स्फुट एव । परिहरति -तदपीति,.-- विधवा यौवनस्था नारी 

कशा चेद्धवतील्यन्वयः 1 क्कंशत्वज्र नान्यां; किन्तु दुरूहदुराभप्रायकत्वम् । प्रागुक्त- 
[भो (किप 

स्रयन्तरानुरोधात्तदाह-- शङ्कितेति । एवञ्च सयतायाः सकरुघनग्रहणमेतत्सम्मतमेवेति 

न विरोध इति भावः । एवं चेतोऽपि ब्रागुक्ताथराम एवेदयाह--अस्मादेवोति ,- एवोऽ- 

प्यथ हारीतवचनादपीलयथेः । अपिना प्रागुक्तसयुचयः । अत्र प्रागुक्तमेव मा- 
क नान्तरमप्याह--एतदेवेति+--अनाङ्कितम्यमिचारायाः सकरूधनग्रहणामेयेवेलयथः । 

वयःकृतन्येष्ठते उक्तथौराभादाह --उ्येष्ठा या गुणेति }] अन्यगुणङ्ृतञ्येष्ठत्वमपि ना- 

ऽभिमतमिति तदर्थमाह --अनाराङ्कतेति । अन्यामिति--ककंामपीयथः। अपिना 
स्ीयसमुच्यः। मातुवत्--माता यथा पाख्यति खीयं, तद्रत्। उपसंहरति- तस्मादोति। 

१. ख. ग. घ. दशक । २. क.ष्टायाय्च० । ३. पु. फ. म. श्राप््या' नासि । 

४. प. ब. थेखा० । 

(016, ; @, 11, 566. }, ऽ§ 36--39. 



दायविभागप्रकरणम्] ससम्याख्यभिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ७६१ 

[^ प 

स्वयोतस्य विमक्तस्यासंदृष्ठिनः परिणीता छरी संयता सकर्मेव घनं गृह्णातीति धितम् ॥ 
भा-क भ 

प ~ न > 

बार्भट्री 

सखृषटीत्यत्र भावे क्तः पत्नौपदाथमाह-परीति ,-धमपरिणयनपूवंकश्रोतस्मातैकमंसहाधिङृते - 

त्यथः । एवे पूर्ोपसंहारे ऊढाया इत्यस्याप्य्थौ बोध्यः । एवेन मरणेपयुक्तमात्र्य वच्छेदः] यत्त 

प्राच्याः एवं व्यवस्थायां ब्ृहस्पतिविरोधः-- “विभक्ता ्रातरो ये च संप्रत्यिकन्र संस्थिताः। 
पुनर्विंभागकरणे तेषां अ्येष््ये न विद्यते ॥ यदा कश्चिव्प्रमीयेत प्रच्रजेद्रा कथञ्चन} न 
ट्ण्यते तस्य॒ भागस्सोद्रस्य विधीयते ॥ या तस्य भागवी सरा त॒ ततीऽङं रुब्धु- 

महेति । अनपस्यस्य धर्मोऽयमभार्यापिवृकस्य च ॥ संसुष्टानान्तु यः कश्चि- 

द्वियाशोायां दिना धनम् । आप्नोति तस्य दातभ्या द्वंरशेषास्समाशिनः ॥ 

इति हि सः । तत्र॒ चोपक्रमोपसंहारयोः संसष्टविषयत्वात्तन्मध्यस्थस्य ^“ यद् 

कश्चत् इत्यादेरपि तद्विषयत्वेन तत्र च “अनपत्यस्य इत्यनेनाधन पु त्रकन्यापत्नीपितृणामभरा- 
वे संखष्टसोद्रश्रातुरधिकारबोधनेन कथ तस्य पत्नीबाधकत्वम् ! किञ्चाविभक्तस्वे ससष्टत्वे 

च आत्रन्तरीयद्व्यस्य मिश्रीकरृतादेः प्रथगप्रतीतो लोपाशङ्कायां न ट्टु्यते इस्युपपद्यते, 
विभक्तासंसष्टस्य धने तु विमागग्रतीत्या का रोपाश्चङ्ा ? तस्मात् संखष्टविषयत्वमेवेषाम् । 

किञ्च पलन्यादेः पूथै आात्रधिकक्ञापकशाङ्कादीनां सखष्टविषयस्वं वचनान्न्यायाद्वा? नाऽऽचः 

-- तदभावात् । ““संसष्टिनस्तु? ` ईत्यादेस्तु आात्रधिकारावसरे विरेषक्तापनष्वेन भ्रावधिकारमा- 

त्रपरत्वानुपपत्तेः । किञ्च समीपोक्तब्हस्पतिवचसः संखृष्टविषये पुत्रादपि त्रन्ताभावे सोदर- 
आ्आात्रधिकारक्ञापकस्वाद्रुदधत्वादसंसष्टविषयत्वमेव तावचुक्तं तेषां, न तु तथा संस्तवे । 
यदेकस्य भातुरधनं तदन्यस्याऽपि तत्रैकनाशेन तस्स्वत्वनाशोऽपि जीवतस्तस्वात्तसव तत् न 

तु पल्न्याः भर्वृमरणन पत्नीस्वत्वस्यापि नाशात् । यथा सत्सु पुत्रादिषु न तद्धन पल्न्या 

इत्येवं द्वितीयपक्चोऽपि न । न हि संयुटस्वे यदेकस्य, तदेवान्यस्यापि; किन्तु अविक्ता- 

तेकदेशविरषयं तत् योने तु समग्रमेव- तस्स्वामिस्वकट्पनायां मानाभावात् । 
परिणयोत्पन्नभवैधने पलन्याः स्वामित्वं तन्दतेनैर्यतीत्यत्र च मानाभावात् । सति तु 

पुत्रे तद्धिकारशाश्चादेव स्वत्वनाश्ोऽवगम्यते । नन्वत्राऽपि संसुष्टभ्रात्रधिकारदाखात्तथेति 

चेन्न--रसरष्टभ्रातृगोचरस्वस्यासिद्धेः । सिद्धे हि आतृसखष्टमवृष्धलया पत्नीस्वामित्वनारे 

आआन्रधिकारश्चाखरस्य संसष्टविषयत्वं, सति तु तस्य तद्विषयत्वे पतनीस्वामित्वनादा 

१. प. फ. ब. मभावस्य समांरिनः । २--२५. ७३, ७४, ७५, ७७,।३. प, फ. व. 

कारावसरेवि०। ४ व्य० १३८ | ५ भ. था अथ न्यायादुभिधीयते | &€. तथाहि सेसृ° । 

प, फ. व, विरोषं । 
(016. : 1. 7, 9५. 1, § 39. 
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बारुभदट्री 

इत्यन्योन्याश्रयश्च । किञ्च शङ्कादेस्तस्वे आाच्रंशे तथा सच्वेऽपि तदभावे पितरावित्यत् 
प्राग्वद्विकल्पसंभवेन “पत्नी दुहितरश्चैव इत्यादिना विभक्तासंसष्टयोः पिच्नोः पत्नीबाध्य- 

त्वादाद्यपक्षस्य अविमक्तससष्टश्रातृसद्धविऽप्यविभक्तपितृम्राद्यत्वस्य सर्वेषां मते विवा- 

दाभावेन द्धितीयपक्चस्य चासमवः | किञ्च यथा पन्ना आत्रा च विभक्तासखष्टधन 

शरीरदातृतया “आत्मा वै जायते पुत्रः” इत्येकस्वस्स्रतेः धनशरीरयोश्च प्रभ॒स्वात् 

तद्पितृदेयपितामहादिपिण्डच्रये च सपिण्डनेन च तस्य मोक्तुत्वात् जीवति च पितरि 

पुत्राणां पार्वणदानामावात् आवृतः पृवचै पितुरधिकारः | तथाऽन्यत्रापि युक्तम् अवि- 

मागसङ्गयो्वाऽविश्ेषात् पितृ्रात्रोस्तुल्यवदधिकारो युक्तः; न तु तदभावे पितुरिति 

युक्तम् । किञ्च अविभक्तसेखष्टो पितरावति दष्वानुपपात्तिः-- मात्रा सह विभागा- 
विभागयोरभावात् । अत एव ससगाभावोऽपि; यदाह ब्ृहस्पतिः-"“ विभक्तो 

यः पुनः? इति, अतः संस्ेत्वाविभक्तसवयोमात्रा सहासंभवात् कथं मा- 

तृगत्मे आतृखद्धावाधिकारविरोधः समाधयः । तस्माद्धिष्ण्वादितः पुच्राद्यभावमा- 

त्रेण पल्यधिकारः स्पष्टोऽवगम्यते । तत्र पुत्रादीनां त्रयाणामादा तत्वं पुक्नाम्नो- 

भरकादव्यादिमनुविष्ण्वायुक्तेः प्रपात्रपयन्तामावे वधन्यास्प्रभति व्रतादिना भतः परलो- 

कहिताचरणेन पुत्रादतो जघन्या भर्वति तेषामभावे सव धनाधिकारेणोति तस्वमिति 
तन्न--उक्तन्हस्पतिवाक्यस्य “° संसृष्टिनस्त॒” इति मूलस्य “ विभक्ताः सह जीवन्तः" 

दतयादिमनोरक्तनारदस्य च समानाथकल्वेन प्रकृताविषयस्वात् । अपत्यसच्वेनेवमि- 
युक्तम् । तच अनपयति अपवादध्रसङ्गादससष्टावभक्तस्थखेऽप्यपवाद् उक्तः । अभायापि- 
तृकेति रोपश्चङ्काऽपि मचुवद्लोभ्या । पत्नीति मूरस्य पूर्वोत्तरवचनस्तच्च सति परिशेष- 

न्यायेन शाङ्कादेस्तद्धिषयस्वं सिद्धमिति न दोषश्च | किञ्च आत्रशण एवद न ` पित्रा्यरे 

तन्नानुपदमेव प्रकारो वक्ष्यमाण इति न कोऽपि दोष इति दिक् । नन्वेतावता भपञ्चेन 

पत्नीत्यस्य आच्रंशविरोधे परिहृते नारदसङ्गतावपि पित्र्यञ्च विरोधस्यापरिहृतव्वेन तदव- 

स्थत्वेन मनुशङ्ककात्यायनादेः का गतिरिति चेन्न! नेदं कऋमपरमिस्यादि आचार्योाक्तयनुवाद- 
केन भगवता विज्ञनेरवरेण सवैविरोधपरिहारस्य सूचितत्वात् । तथा हि । तत्र तावत् 
८८ पिता हरेच् ” इति मनुविरोधस्तु कण्ठतः परिहृत एव । तथा च तत्न वाज्ञब्दो व्यवस्थि- 

तचिकस्पे न सवेच्छिकविकष्ये । व्यवस्था च मूलक्तेवेति बोध्यम् । एवम् अनपत्यस्य 

| 1 

९ भ प ष स. साध्यम । २ ॥. प. प. ब. षामभवे० । द. प्. + ज्, रुपा० | 7 ञ्य 

१६८. । ५.-९. २१०. । ६. प. फ. ब. चेद् । ७.--९. ५१८५. । 

(016. (11. 11, ऽ€५. }, § 39. 
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तन 

बारभट्री 

स जा नानमनन शापक 

युत्रस्य माता ›` इति मनुरपि न विरुदः तस्यापि ऊमाबोधकत्वात् मानानावात् अधि- 
कारमप्रदशनमाव्रपरस्वात् । तथा च श्रुलानुरोधेन तत्र चकारेण च चृत्तायामिव्यस्य पठेत्रापि 
संबन्धन पल्न्यां दुहितरि च वृत्तायां दौहित्रे च वृत्ते माता तस्य दायमाप्चुयादित्यथः | 
अग्रेऽपि अपिश्चब्दात् पित्रादिसुच्येन पितरि आ्रात्रूषु तस्सुतेषु च इत्तेयु पितामह दरेदि- 

स्यथः । इदमयेऽपि वक्तव्यम् । तत्रैव मात्थपीत्यत्र कण्डतो विक्तानेदवेरण तथो- 

क्ततवान्मात्रेशेऽपि तथेव तस्याभिमतम् । एवं शङ्खवचनमपि न बिर्दं--तस्याविभक्त- 
संखृष्टभ्नातृविषयत्वस्यं कण्ठत सेनोक्तत्वात् । कैच तत्र वाशब्दस्य ससुच्चयाथेत्वेन 
तदभाव इस्यसेभयत्रान्वयेन कम्वेपरीव्येन च तदभावे विभक्तसंखष्टश्नात्रभावे अयष्ट 
संयता पत्नी हरेत्तदभावे पलन्यभावे चेन दहितृदोदित्रयोरभाये पितरौ दरेयाता- 

मिव्यथोत यथाश्रतकमाबोधकत्वात् | कात्यायनवचनमपि न गवेरुद्ु--तत पुत्रामाय॑ 

इत्यन्न पुन्नपदस्य पोन्नाद्यपलक्षकत्वावइ्यकत्वात् “° अपा यु्तवपपत्ना `` “'यथवाऽऽत्मा 

तथा पुत्रः पुत्रेण दहिता समा } पीत्रदोहिचियोरेक चिरेषो ने।पपद्यते ॥*‡ इत्याद्यक्तया 

पुत्राभावे इत्यस्य पुत्रस्य पौत्रस्य पल्न्या दुहितुः दोदिच्रस्य चामावे इत्यर्थनाभ कमवे- 
परीच्यन वा शब्दानां तत्तदभावरूपपश्चान्तरबोधकष्वेनाऽऽदौ जननी हरेद्रा, तदभाव पिता 

हरेद्रा, तदभावे भ्राता हरेत् , एुनरन्वयेनाथश्ब्दस्य समच्चयाथस्वेन वा तदुभावेऽथ 

तत्सुता हरेयुः वा, तदमवे तव्ितुमातता पितामही हरेदेत्यथोदतादशक्रमबोधनाभरमव 

क्रमादिति सफलम् । अन्यथोक्तक्रमस्य पाठत एव रामे तदक्तिरफरेति स्पष्टमेव । गोतम 

वचनमपि न विर्द्स् । तत्र वाशब्दस्य चायेत्वेन अ{वकारमात्रम्रदशनपरः+न उक्तरीलव 

कमस्य विचक्ितत्वात् । तत्र पिण्डशब्दः सापिण्डयपरः-- गोत्रशेब्द्सम।"व्याहारपत् । न 

केवरं मृरुस्यैव नारदादिविरोधः; किन्तु तेषामपि मिथो भूयानिति तत्रकस्य स- 

द्ान्तत्वे सबनिर्वाहाभावाद्रयापकत्वात् मूराचनुरेघेनोच्छब्यवस्थयेव सद॑कवाक्यता- 

सम्पादनसुचितमिति गूढाकूतम् । अन्दं त्वमू्--यद्यपि पव॑ विरेधद् नावसर 

नारदमनुशङ्ककात्यायनविरोधः कमेण व्याख्यात्रा संभवात् सामान्यतो बहृविप- 

मे दत्तः, तथाऽपि उपक्रमोक्तनारद्वाक्याद्शषिष्य भावृपल््योः ऋमाबोधकराद्खाच 

मख्यतया आन्न एवानिमतः । मनुकाल्यायनोदेखस्तु मूरुवत्तेषामपि मिथा विरो- 

धो यथाश्रत इत्ति न तयोरपि कमव्यवस्थापकत्वामिति सूचयतुमाुवाङ्गकः । 

तत्र मनुद्वयांश्चे विसेधपरिहारोऽमरे भ्याख्यात्राऽन्यग्रसङ्गेन कण्ठतः छत पवेत नत्र 

पुन्विदिष्ये(क्तेः । तेनैव पिादौ शङ्ककाल्यायनंविरोधोऽपि परेहृतभराय इते न 

१.--९. २१७. 1 २. प. फ. ब. स्या्ात्रन्तरवण्ठ (१) । ३. म~ वा विवक्षि ° । 

(016, : @. 1, ऽ€6, ), $ 89. 
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वा 

नार्मद 

तथा आाश्रेशे तदुभयविरोधोऽपि--अन्यभ्रसङ्खेन तयोः संसुष्टविषयत्वमुक्तवता परह्त 

एव । तन्न संसषटल्युपरक्षणमविभक्तस्यापि । इदमप्यन्यत्राविभक्त स्खृष्टानि वत्त 

उक्तवता तेन सूचितमेव । एवञ्च तस्रादित्याद्यपसहारहयमपि सुख्यतास्ययावेषय नया 

श्रावंदा एव फठिताथकथनपर न तु शब्दाधकथनपरम् । तद्वाभा यद्यपि प्रागुक्तरोला 

सिद्धः, तथाऽपि अन्रापि गमकमस्तील्याश्यनाऽऽद्योपसंहाराथ हेतद्रयसुक्त-चभागद्यादि। 

सच मुख्यतया आरातृणामेव म्रतिपादितः--शब्दतस्तथैव राभात् । अत एवे 

एवं (विभागं चेतु? दल्यादिना प्रबन्धेन समानजातीयानां घ्नतृणां परस्पर पन्ना च सह 

विभागक्छशिसक्तेस्युक्तम् तेन किञ्च घ्रातृणां तयोरूध्वमनन्तरं विभाग उक्त दात तस्यव 

विभागस्यात्नर अहणम् । अत एवैकवचनम् । एवं आत्रे तादशप्रकरणात्तथाते तद्वाव; । 

ननु ऋ्ाब्दुख्यविभक्तस्वस्य तव्रोक्तस्वेऽपि अथीनुष्ञिकविभक्तव्वस्य पित।र मातर च 

सच्चे ताद्शविषये तयोराधेकारापत्तिः पर्नीलस्य स्वेविषयत्वेनाप्रष्टेलयापद्वचनान्तरादि 

ल्त॒ उक्त संखृष्टिनामिति । “संसछ्टनस्तु ` ईदयस्य प्नाल्यादृस्छवापवादत्व 

न पस्नीमात्रां शस्य । अत एव् पर्न्याद्यो धन माज इस्युक्तस्यापवादसाहे ति वक्ष्यते तंन । 

एवं च तादृशपिवृश्चावृपितृच्यान्यतमस्थकऽस्य वचनसपूणस्याप्रदृत्तावप्यन्यन्न विभाग अ- 

विभागे च सरम प्रदृत्तिरत एव वैरूप्यमि नेदा्नाम् । अत एव ससष्टाचेषयत्वमव नारद्- 

शङ्खयोः कण्ठत उक्तं न त्वविभक्त!+पयत्वमपीत्यरचर्पसंहारदयमध्य अत्रमक्तं सच्छा 

वेत्यन्रापि बोध्या । अत एवाऽऽचे उपसंहारे अयमथः सिद्धो भवत।त्युक्तम् ; न तु पत्नीत्याद्- 

रेतद्विषयतया व्यवस्थितिरिव्युक्तम् । द्वितीयेपसंहारस्त साकल्यांश इति न पौनरुक्त्यम् । 

किञ्च विभक्ता तृखीविषयत्वं पत्नीव्यस्य धारेदवरसम्मतस्वेन प्रागुक्तम् › न स्वसम्मतस्वेन। 

यद्यपि तद्रा नियोगो दूषितः कण्ठतः““अभ्रती ''ईवयादिना, तथाऽपि तादेतराञ्चस्य संभवद्क्तिक 

स्यापि उक्तवक्ष्यमाणयुक्तभ्यां सखरानामहतत्वर्मव । एतन पटनालया1द मूलस्य ^“ अपुत्रा शय 

नम् ` इति मनोश्च न्याख्याया विभक्तससषटधनवषयतया व्यवस्थापतत्वेन ताद्धन्नस्थल 

तयोरपरबरच्या उक्तनारदमन्वांदिना तत॒ निवांह इतति 'मेताक्षरासम्मतासद्भान्त इ।त 

श्रान्तोक्तमपास्तम्--तदभिमर्ताथौश्चानात्, विभागोक्तया मूलस्य त! ढषयत्वखामपप उक्तम- 

नोस्तद्विषयत्वासंमवान् तथा तेनानुक्तस्वात् । मरंङुकवाक्यतया तस्य तस्त्वेऽप ॥वरुधवाक्य- 

जातान्तर्मते""्विभक्ते संस्थितः इस्यत्र विभक्ते देद्युक्तया तदकवाक्यतया नारद्मन्वाद्रप तद्ध 

षयत्वापच्या स्वदुक्ताथस्य बाधितत्वादन्यथा तषा मिथो विरोधस्य स्पषटत्वेनाव्यवस्था तद्वस्थ- 

१. व्य> ११४. | २. म. नाताद० } 2. भ. नात्रा वच ० । ४. च्य १३९.। 

५.प्. फ. ब. विभागे च । ६. पु* ७३३.। ७. भ. दित० । ८.प.फ.ब. थेज्ञा ° । 

01८:. 1. 7, 56५. >, § 39. 
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बाट 

च | किल्च तावताऽपि तेः सरवत्रानिवौहः-तत्र स्वल्पोप्रादानात्। पल्नीत्यादेस्त स्वदुक्तरीस्या 
उत्तरोत्तरस्थ पूवेपूवंसपेक्षत्वेन तद्धिषय्वस्येव युक्तव्वेन च संपूणैस्येव तद्िषयत्वापस्या 
तत्राम्रबत्तेः । मूसमानाथेविष्णुना निवहे तु अस्मत्पक्चस्यथव सिद्धय दविडम्राणायःमस्यासा- 
ङ्व्यापन्तेः । किंचान्यच्न तेन नवाह इति न वि्ञानेश्वरसम्मतम्-यरदपि नारदवचनमित्यादि. 
तदुक्िविरोधापत्तेः+तदृप्यत्रभवानाचार्यो न ष्य तीत्यादिविरोधापत्तेः,तच्र पितामही प्रथमं ध- 
न भाक् ““मातयेपि च वृत्तायाम्”” दत्यादितदुाक्तर्वरोधापत्तेश्च, वचनस्येकतेनोत्तराधैस्यापि 

तन्मान्रेविषयततया साङ्कयैस्ये वाभावात् । एतेनाविभक्तेकपु्तस्य स्वा्ितधनकस्य शरतपि- 
तुकस्य मातृपत्नी भगिनीसम वाये उक्तरीत्या पतनीत्यादेरपचरुस्या ^ अनपत्यस्य पुत्रस्य माता 
इति मनोमौतेव धनभाक् न पतनीलयपास्तम् -- तद्विरोधात्, त्वन्मते मात्रभावे 
तस्सत््वे त्मडततः। किञ्च तथा सति तत्नैव पल्न्यां जीवन्त्यामपि त्वहुक्तरीलया धघनामा्तुन मा- 
तृघनस्य दुहितृगाभिस्वेन तत्कन्यासच्वे तद्धाभिस्वेन पल्या निरंदत्वापस्या जीवनाभ।वा- 
पत्तेः । किञ्चं॑तत्रैव पित॒सच्वे किमुक्तमनोः मातुस्तच्वम् उत “पिता हरेत् ” 
इति ““ विभक्ते संस्थिते ” इति च कालयायनाच्च पितुस्तच्चमित्यवस्था द्वौरेव-- 
निवौहकवचनान्तरामावात् , विष्णोमृलसमाना्थैत्वात् ^“ अनन्तरस्सपिण्डाद्यः '› ईति 
मनृक्तप्रलासत्तस्तत्वाङ्गीकारेऽपि तस्यास्तत्र तुल्यत्वेन तत्तादवस्थ्यमव , अस्मन्मत 

म्रवेश्ापत्तिश्च । उक्त प्रत्यासच्यजङ्गीकरेऽपि तद्वत् पितुरपि असमर्थस्य उक्तरीलया 

निरशस्वापत्तिः “अर्धो वा एष आत्मनो यत्पत्नी * इत्यादिश्रूलयादिबोधितभ्रल्यासच्य- 
तिश्चयस्य पल्न्यामेव सत्व । किञ्च पुच्रपोत्ररहितस्य दुहित्रादिगणाभावे प- 
त्नीसच्वे विमागस्याभावे त्वदुक्तरीलया पत्नीदयादेरप्रच्च्या “° श्रोत्रिया ब्राह्यणस्यानप- 
तयस्य रिक्थं भजेरन् `” ईति गौतमात् तस्य॒ तत्त्वाप्योक्तदषापत्तः । किञ्च॒ ताददास्य 
तस्य पत्नीस्वे सपिण्डान्तगेतदूरतरयक्किञ्चित्सच्वे विभागाभावे मुलात् प्रवृत्या “° पुत्रा- 
भवे प्रलासन्नः सपिण्डः "” दैत्यापस्तम्बात्तस्य तत््वापत्योक्तदोषापत्तिरेव । वचनान्तरन्तु 

न साधकमस्ति । उक्तश्चत्या । पन्या; प्रत्यासन्नत्वादिना तत्वे तु तत्रापि तन्न दण्डवारिंत- 
मित्यरुं तदनभिक्लोक्तिखण्डनेनेति । कचिदविर्चिष्टविराधपरिहारस्त्वमेऽयुपदमेव स्फुटी 
भविष्यति इतिक ॥ 

मोमा शतान जाता नोना ममन 
त न ०५०५८५८१ भ५८०१५१५००००९५०५५ 

१. प, फ. ब.नन'नात्ति। २.--९.१२७.। ३- प. फ. ब. किच्च) पितु ०\ ४.--९. १८७. । 

५, प. फए- ब. सपतनी। & --२८. ४१. | ७.२. १४. २. । वेय्प्र' इतिं कचित्! ८. प. 

फ़. ब, स्तं तत्वा०। 

(016. @. {1, $€, }, $ 89. 
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** तद्मवि दुहितरः । दुहितर इति बहुवचनं समानजाती- 

योनामसमानजातीयानां च समविषमांशव्राप््यथम् । ** तथा च कात्यायनः-- 
४५ पत्नी भवुधनहरी या स्यादम्यभिचारिणी । तदभावे तु दुहिता यदनूढा 
भवेत्तदा ॥ ” इति । ब्रहस्पतिरपि--““ मतुधेनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्परता॥ 

अङ्खादङ्धात्सं मवति पुत्तवहृहिता नृणाम् । तस्मापितृघन वन्यः कथं गृह्णीत मानवः।"' 

सुबोधिनी 

दुहितर इति --- अत्र दुदिवृप्रछल्या स्ञयपलयय मात्रसुच्यते । त्र 

स्यपलयं भिन्नजातीयेष्वप्यविदिष्टम् । भ्रत्यथेन जसा बहुत्वं प्रतीयते । तच 

विखद्शष्वप्यविस्दम् । अतः प्रङृतिप्रस्ययाभ्यां समानासमानजातीया दुहितरः 

प्रतीयन्ते । ताश्च “ चतुख्िव्यकभागाः स्युः" ईैस्यनेन कमेण समविषमांशभाजो 

मवन्तीव्याह--दुहितरं इति बहुवचनमिति । अद्धादङ्गात् संमवतीति-- 

बाङ्भध्च 

~. एवं पत्नीति व्याख्यायभिमं व्यव्षटे-- तदमवे दुहितर इति इत्याघ- 

भिधानादित्यन्तेन । ननु पत्नीतिवज्जातावेकवचनेनव सजातीयानेकग्रहणराभे 

बहुवचनं निर्बीजमत आह--बहुवचनमिति । ग्रङकतिबोध्यख्नयपत्यस्वस्य प्रत्ययबो 

ध्य बहुत्वस्य च विजातीयास्वपि अविश्चि्टव्वमविरदत्वं चेति ताभ्यासुभयप्रतीत्या तासां 
८८ चतुखि ” इष्युक्तकमेण समविषमांखभागप्राप्तिरिति मावः । एतद ““ सदज्ञी 
सदशेनोढा साध्वी शुश्रूषणे रता }** इद्युत्तराधंम् । तत्रोढाभावे अनूढावत तथा सदर्य- 

भावेऽसदसीति बोध्यम् । साध्वीत्यादिना पत्नीवदस्या अपि तदभावे अधिकार इति 

सूचितम् । दुहितृणां घनसबन्धे पोषयति-- तथा चेव्यादिना। तत्राऽऽचं व्याख्यातम् ।तां 

विना-तदमवे। स्मृता-धनहरीत्यस्माऽऽद्वनुषङ्गः।अङ्खादङ्गात्-सवेम्योऽङ्गभ्यः। संभवति 

उत्पद्यते ^ यथेवाऽऽ्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां 

कथमन्यो धनं हरेत् ॥°‡ इति, “* यदपल्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात् `” इल्युक्तमपल्य धन- 

भाद् , अतः पितीरे तेऽनुस्पन्नयुत्रायाः धनहरस्वाप्राप्तावयं विधिकस्पकोऽथेवाद्ः । तत्र 
तस्यामात्मनि पत्रनिमित्तं ति्न्त्यामेव धनलाभो न पु्नोष्पत्तिस्तदीयाऽपेक्षिता । यद्वा 

१. थ. मभिधीयते तच्च स्ञ्य० ।२. त. श्च द्वितरिभागामवेयुरि० । ३. भ्य० १२५. । 
४, त, र इति अङ्गा०। ५ त. अङ्गदिति। &. भ. वः यद्यपि इदमपि तद्देव सिद्धे तथाऽपि 

तस्य स्फुटनोधकमि मिति गूढाकूतम् एतेनादौ सवणौ तदभावेऽसवर्णेति व्याख्यानमपास्तम्। दुहितृ ° । 

01: @, 17, 5००. ॐ, §§ 1-8, 
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९ ̂  त क 7 ^. इति । ** तत्र॒ चोढानूढासमवायेऽनूटेव गृह्णाति--* तदभावे तु दुता 
यद्यनूढा भवेत्तदा ।'' ईति विशेषस्मरणात् । ** तथा प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवाय 

क धेनी 

सुबो 
भ द र ॐ = ध १ ¢ सवेभ्योङगेभ्य उत्पद्यत इत्यथः तथा प्रतिष्टिताप्रतिष्ठितासमवाय इति, प्रातिष्ठिताः सधनाः 

बाठभदट्री 

तस्यामात्मभूतायां पितुरूपेण तिष्ठन्स्यामिलथको मनुस्तं न छिखितः - तत्र सामान्यवचन- 
दुदितृशब्दस्यापि प्रकरणात् पुन्चिकापरष्वेन मेधात्तिथिना व्याख्यातत्वात् । एतद्यमेवा- 

थेकथनम् । एतेन पु्रवघ्या एव तस्यास्तद्धनाधिकारो न॒ दुहितुसामान्यस्य--“* तुल्य- 
सन्तानदशेनात्” इति नारदीयहेतुनिर्दैशेन प्रयासत्तेस्साम्येऽपि उपकारातिशयेन तद्- 
धिकारबाधनात् । यथा पुत्रत्वसाम्येऽप्यक्छीबादेः) तथा च पुत्रुहि्ेस्तद्रच्वमेव तदधि- 

क, क~ 

कारापाद्कं न स्वरूपमान्म् ; अन्यथा क्कीबादिपयुदासस्यादृष्टाथेतापसेरिति न्तो 

्तमपास्तम्--मन्वादिविरोधात्, नारदाथस्य वक्ष्यमाणत्वात् । क्टीबदेयथाकथच्चित् 

पुत्रसस्वे कमोनधिकारप्रयुक्तस्य वाचनिकस्य वा अनधिकारस्य स्वादन्यथाऽपुञापुा- 
देस्तस्वानापत्चेः योग्यतायाः पतितादावपि सत्वाच्चति दिक् । यद्यनृढेति व्याचष्टे-- 

तत्र चेति,-- दुहितृ चेदथः । अनेन यदि तयोस्खमवायो भवेत् , तदा 
अनूढेवेति तत्र॒ योजना सूचिता । तदेवाऽऽह-- तदेति । धनं विनाऽविवा- 

हे तस्या ऋरतुदशेने पित्रादीनां नरकपातनश्रुलया युक्तमेवेदं -- ततो निस्तारात् ; तथा च 

पैटीनशिः-- “° याचन्नोद्धिचेते स्तनो, तावदेव देया ; अथ ऋतुमती भवति दाता प्रतियरही- 

ता नरकमाप्नोति पिता पितामहः प्रपितामहश्च विष्ठायां जायन्ते तस्मान्नभिका देया 

इति । पराशरोऽपि-- ^“ अपुत्रस्य तस्य कुमारी द्य गृह्णीयात्तदभावे चोढा इति । 
देवलोऽपि-- “कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यादेयं वैवाहिकं वसु । अपुत्रस्य तु कनया स्वा धमेजा पुत्र 

वद्धवत् ॥° इति । स्वा--सखवणो । धमजा-- धर्मपत्नीजा । नारदोऽपि--“ स्यात्त चेदुहि- 
ता तस्याः पिडयांश्चो भरणे मतः । आसंस्काराद्धरेद्धाग परतो बिश्ुयात्पतिः ॥* इति । 
अत्र | हरेद्धागमिति उढानृडासाधारणं भरणांशे विशेषः ! एतेन उढानूढासमवाये इति 

चिन्त्यम्-तादृशशषक्रमकस्पने मानाभावात्। “यच्नृढा भवेत् 'ईस्यथस्योक्तनारदादनूढा पितृभागं 

न रभते; किन्तु आविवाहं भरणं विवाहोपयुक्कं द्रव्यं च तद्धागं तु प्विवाहानन्तरमेवेलयथपर- 
स्वादिति आन्तोक्तमपास्तम् । विहोषान्तरमाह-तथेति, प्रतिष्ठिता-खधना । अप्रतिष्ठिता 

सा ०५५०-७ ०००५१ 

१,.--२५. ८, ५६.। २.म.स्तु रूपमातः तत्र । ३. प. फ. ब. रोध | 

७४. प. फ. ब. तस्य कु ! ५. (?) । ६. भ. यस्यो । 
(016.; ©. 77, 56८. 7, § ~ ‰, 
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(~ (^ ग्ल, अप्रतिष्ठितैव, तदभवे प्रतिष्ठिता--“' ्रीधनं दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च? 
(~ = गै, तः (~ ^~ (~. च 

डति गौतमवचनस्य पितृधनेऽपि समानत्वात् ।*भन ॒चेतत्पुत्रिकाषिषयमिति मन्त- 
[रि णश वि ५ 

ग्यम् | ̂“ तत्समः पुत्रैकासुतः'इति पुत्रिकायास्तत्मुतस्य च आरससमत्वेन पुत्रप्रकरणे 

सुबोधिनी 

अप्रतिष्ठिता तिधनाः। छीधनभिति --अविवादहितानां खीधनं तदभावे निधनानामिलयथः 

नन्वेतत् गौोतमवचनं मातृधनविषय न पिवृघनविषयमित्यत आह-- पितर्ध॑नेऽपीति | 

[अयसथैः--“ खीधने दुदितुणाम् ` इति खीधंनोदेशेन दुंहिवृसम्बन्धविधानादुदेदयवि 

कोषणत्वेन सखीत्वस्याविवक्षितस्वान्न्यायस्य साधारणव्वमिति । | “ननु ^“ पनी दुहितरः" 

इव्येतद्र चनं पल्यभावे पुत्रिकाया दुदहितुधनसम्बन्धं रवीति न तु दुहितृमात्नस्य -- येनानूढा- 

भावेऽप्रतिष्ठता जदभावे प्रतिषटितिव्येष कमः स्यादिष्वाशङ्य नेष्याह-न चैतदित्य्षि। 

नारंमद्री 

(7 नेर्घना।स्रीधनापिति- तत्कन्यानां तासां मध्ये अपरिणीतानां तासां मध्ये निधनानमिवयथः, 

नन्वेतच्छत्या मातृधनविषयकमिति प्रकृते कथं प्रवतत? अत अआह-पितृधनेऽपीति। 

खीधनोदेशेन दु हितृसंबन्धविधाने उद्ेरयविशशेरूणत्वेन स्रीतवस्याविवक्षितत्वात्तृयत्वमिति 
मावः । एतेन यद्यप्यादौ सपुत्राया एव मतं, तथाऽपि सवेधाऽविशेषादुभयोरपि विभज्य 

घनम्रहणम्। एतेन तथेलयादि चिन्त्यम्-तस्य ख्ीधनविषयत्वान्न्यायस्य पित॒धनाविंषये दु्टस्वा- 

दिति वदुक्छमपास्तम् । नैनु दुहितर इति वाक्यं परन्यभावे पु्रिकारूपकन्याया धन- 

संबन्धमाह--उक्तमन्वनुरोधात् न तु तत्सामान्यस्य येनानूढादिक्रमः प्रागुक्तो भवेदिल्याश्च- 
येनाऽऽह--न चैतदिति,-दुदितर इ्येतदिलयथेः । व्याख्याभेदेनाऽऽह--तत्ुतेति । 

एवं च तत्रेवोक््या अच्रोकितः पुनस्क्तेव्यनुपपंन्नव स्यादिव्यथः 1 मनुना तु द्वादश्शपुत्र- 

मध्ये श्यूद्रापुच्रो गणितो न पुत्रिकापुत्र इति तस्य तदुक्षितस्तथेति भावः । “"अपुत्रधनं 

पटन्याभिगामि?? ““तदभावे दुहिवृगामिः” ईति प्रागुक्तविष्णुरपि, 'द्ुहितृणाममावे तु रिकं 
पुखेषु तद्धनम् । '” इति कात्यायनोऽपि, “"मातुहुहितरोऽभावे दुहि तृणां तदन्वयः!” इति 

वक्षयमाणनारदोऽपिं ! यत्तु पल्यभावे स्तुषव न दुहिता--तदाधेकारस्य पुत्रपट्न्यन्यतमा- 

भाव एव संभवात् । पल्यभावेऽपि पुत्राधशरीरसस्वेन पुत्राभावविरहात् | 

तथा च चहस्पत्तिः - “यस्य नोपरता भाया देहाध तस्य जीवति । जीवत्यधें 

9 --२<८. २४.  २.थ.द्. न दुदहितृणामिति । २. थ. द. पि समानख्वादिति । ४.भ. 

नमिव परिणीतानां मध्ये | ५. भ (नतु नास्ति &.-१७ ३ $ ४. । ७ ~--*{३. २. | 

(016. ; ~. 11, 5८५. 1. $§ 4-5. 



दायविभागप्रकरणम् }] ससन्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च ७६९, 

अभिधानात् ।*चशन्दादुित्रमनि दौहित्रो धनभाक् ; यथाऽऽह विष्टुः--““अयुत्र 

सुबोधिनी 

पुत्रभ्रकरण एवाभिहितव्वात् पुनरप्यभिधानमनुपपन्नमिलयथः; “पत्नी दुष्हितर्शचं ̀  इत्यन्न चश- 

व्दमभिप्रायतो व्याच च राब्दादिति अपुत्रपौत्रसन्तान इति ,-एत्रपोत्रादिरूपः सन्ता- 

नः पुत्रपोत्रसन्तार्न; तदमावोऽपुत्रपोत्रसन्तानः तस्मिन् सति-- पुच्रपोत्रदुहित्रभावे धनं 
दौहित्रा अवाघरुयु. । पूर्वेषां मातामहादीनां स्वधाकारे श्राद्धादौ दोहित्रका दौहिताः पोवाः 

बारमट्री 

शरीरेऽथ कथमन्यस्समाप्नुयात् ॥ 2 इति । न च दुहितुः साक्षात् पित्रवय- 
वारब्धस्वेन पुत्रसहकारिस्नुषपिश्चया सन्निकृष्टतवमिति वाच्यम्-दुहिञपेश्षया सगोडस- 

पिण्डायाः स्नुषायाः प्रल्यासच्यतियात् । पिद्ादिष्वतिग्रसद्धस्तु न-- तेषां वचनेनेव 
व्यवस्थाविशषस्य नियमितत्वात् । यञ्ञापि पतिमरणानन्तरं पल्न्येव रमते, तापि मातु- 

धनत्वेन तद्धनं ददहितगामीति न भितग्यरम्-- जन्मना ;अस्यव विवाहात् स्नुपाया अपि 

अर्वद्रारा इवशुरधने स्वत्वेत्पस्या उवह्युरमरण उवश्रस्नुषयोः स्वत्वसाम्यादाते च्रान्तस्तन्न - 

वस्तुतस्तथा सस्वेऽपि तद् भावाय तच्वस्य तस्याशब्दत्वात् पत्नीतः प्रागपि तद्धिकारा- 

प्या सकरूब्याङुलीमावापत्तेः । ̂  अर्धो वा एष आत्मनः” इति श्वुतिमूलस्याक्तन्हस्पतेः 

प्रत्याख्या तादशपत्तिघनविषये पल्या अधिकारबोधकत्वेन प्रकृते अप्राक्चैः तस्मस्यासच्य- 

पेश्चया रनुषायां तादृशम्र्यासत्य तिशचाङ्गीकारे दुदित्रपे भ्राक् पित्रादेराधकारापत््या स्ख 

तिविरेधे बाह्ृट्याय तस्स्थानाविषयामेलयस्य स्नुषायामपि तुस्यत्वात् ; तस्या जपि गात्रज- 

त्वात । एतेन यत्रापीत्याचप्रिममपि निरस्तमिति दिक् । मूखस्थं चमन्यथा सवथाऽनुप- 

पच्नमभिप्रायतो उपाचष्टे-- च इाब्दादेत्यादना इतात्यन्तन | स्तन दुहेतर इति 

बहवचनेन दोदहित्रम्रहणमिति भ्राच्योक्त पत्नीयादिक्रमसबन्धात् सवोन्ते दहन्न 

कार इतयन्योक्तश्चापास्तम्-- बहु वचन फरस्यौक्तस्वात् राज्ञो भावाभावेर्नािकारापत्तेश्च | 

विष्ण्वायनुरोघेनाऽऽह--दोह्त्र इति । तदेवाऽऽह--यथाऽऽहाते;ः---अन्यथा तेषां ने- 

विषयता स्यादिति भावः । अपुत्रोति,--सन्तन्यत यस्यामत च्युलतत्या सन्तानशब्देन 

(_-~----------------~ 

१, थ. द. श्रेवे्य० । २. थ. द्. व्दह्ह्त्रम वि इति | ३. त. तिपुत्रपा० । इ. थ. नः 

तस्मि° (?) । ५.--२५. ४७ ६. अ. मब० 1 ७. भ. तिस्न्तानरन्दन प्रलयापत्या षरत्रापलय 

प्रपोद्र उच्यते सन्तानोऽपलय ° 1 

(016.: ¢. 17, 56५. 7, 66 5-6. 
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७७० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

= क (* व = 9; च, (~ कृ 

पौजसन्ताने दौक्षा धनमाप्लुयुः । प्रेषां तु स्वधाकरे पौजा दोहित्रिका 

मताः ईति । मनुरपि--““ अकृता वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदराप्सुतम् । पात्री 

मातामहस्तेन ददयापिण्ड हरेढनम् ॥"* ईति ॥ 

सुबोधिनी 

मताः संमता; । त एवाधिकारिणः श्राद्धादो, दौहित्रा एव पौत्रस्थानीया इत्यथः । अकृतेति 

-पुत्रिकास्वेन छता वाऽद्ता वा दुहिता सदृशान् सवणात् य सुत रमत, तन सुतन माता 

महः पात्री पान्नवान् । स तस्य धनं गृह्यात् पिण्डमपि दद्यादेलयथः | पतरावत्यत्त एकरव 

नार्मद 

पनी दुहिता चोच्यते; अत एव वारद्ः--““ पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानदक्षनात् । 

पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुस्सन्तानकारके ॥? ईति । ** सन्तानोऽप्त्यगो त्रयोः । “सन्ततो 

देववृक्षे च ` इति विश्वोऽपि | व्रचाणां दन्द्रोत्तरं बहुबीहिः । तस्मिन् पुर्षे ते सतीत्यथः | 

अन्यग्रीभविन व्याख्यानं तु अयुक्तं -- तादशाभावस्य भाप्यसम्मतस्वात् 1 सन्तानपदचेय- 

थ्यपत्या कर्मधारयोऽप्ययुक्तः | तथा च पुच्रपोत्रपत्नीदुदित्रभावे सति तद्धन देवा जा 

प्नुयुरित्यथः ! ^“ यश्चार्थहरस्स पिण्डदायी ” इति बृहस्पतेः “यो धनमाददीत स तस्म 

श्राद्धं कुयात् पिण्ड च त्रिपूरूष दद्यात् "` इतत चद्धश्लातातपाकतश्चाऽऽ्ह-- पूवषां वाते | 

र्वेषां--मातामहादौनां । ^ मातुस्तु योतकं यन्स्यात् कुमारीभाग एव सः दादित्र एव च 

हरेदपुत्रस्यािरं धनम् ॥ दैषित्रो दयखिरं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत् । स एव दद्याद्र पिण्डौ 

पित्रोरमातामादह्ाय चं ॥'> स्वधाकररे श्राद्ादो-दहित्रिकाः स्वाथ कनू्-पोत्रा एव मता 
इत्यर्थः ] अत एव मनुः--“* पोलदोदि ् रमोखकि विद्रेषो नास्ति धर्मत्तः । तयोर्हि माता 

पितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥* ईति ““ दौदित्नोऽपि हयसुत्रेनं सन्तारयति पांत्रवत् ॥" 

इति च यद्यपि इदं सै पुलिकापु त्रविषर्यं-- प्रकरणात्; व्याख्यातच्च मेधातिना तथव, 
तथाऽपि न्यायसाम्यादच्न सस्मतित्वेन ख्खितम् । अत एव विज्ञानेश्वर एतस्सवं विहाय 

एतवपरकरणस्थमपि “जङ्कता वाः” इत्युक्तया साधारणं मनुवाक्यमावं सम्मतिस्वेनाऽऽह-- 
मनुरपीतति,-एच्निकास्वेनं कृतौ अङ्ृता वा दुहिता सदृशात् सवणोत. यं सुतं पुत्रं विन्देत 

रुभत, तेन तत्सुतेन मातामहः पौत्री पोत्रवानेव । अत एव सा सुतः । उक्तहेतोः पाठ्क्र- 
मादथेक्र रस्य बरूीयस्त्वात् तस्य धनं हरेत् गृह्णीयान् पिण्डं ददयाच्चेत्यथैः । मधातिथिना तु 

१. वि स्पृ० न दर्श्यते । २. क. ङ. च. छ. अक्षता वा क्षता | २.-९. १३६९. । 

४. थ. द् कना वाऽक्रनावापीति । ५. थ. द्. षोऽपित्रत इ०। ६.--१३. ५०,। ७. म. त्र्रपौ- 
त्राभवे । ८. म० ९. १३१, २.। ९.९, १३३. 1 १०.म० ९ १३९. | ११-प.फ.ब. 

नाकरृतावा इई० ॥ 

(016.: ~. 1], 56५. 7, § 6 



दायविभागग्रकरणम् ] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपनव्याख्या च ७.७१ 

** तदभावे पितरौ मात।पिततरौ धनमाजौ । ** यद्यपि 8 

सुबोधिनी 
इत्याहं-मतापितराषिति। ¶[नञ दुदितृदोदित्नाभावे पित्रो; घनभाक्तं विधीयते । तत्रैकशेष- 2 

त्वात् मिलितयोकौ धनग्रहणसुत भ्रयेक, तत्राण्यच्छिको वा कम उत प्रतिनियतो वा कम 
इत्याकाङ्कायामाह - यद्यपीति |] जयमथैः-- “चा इन्दर “ईति इतरेतस्थोगे विधीयमानो 

बार्भद्री 

अयमपि इलोकः कैमुतिकन्यायेन पौरिकेयपरतयथव सिद्धान्तितः । बृहस्पत्तिरपि--“्यथा 

पितृधने तस्याः तस्य सर्पि बन्ध॒पु । तथव तत्सुतानां च तदभावे तु धर्मतः ॥”* इति । 

ञत्रेदं बोध्यम् | यद्यपि मानवे पुंस्तवैकवचनाभ्यां दौडेच्रस्य धनभाक्त्वमायादीति ताव- 

दव वित्तनेश्वसण च सञ्युेयसुक्तम्; तथाऽपे दादवभावं दौदहिञ्यास्तच्चमपि च समु- 

चेयम् ! *‹ अग्रजखीधनं भवैः ईति वश्च्यमणिनाभ्रजख्चीधनोदेशेन भैटुहितृदोदिऽया- 

देश्च संबन॑धविधानेनेदेदयस्य विश्चेषणत्वेन सखीत्वादेरवि वक्षितत्वेन ^“ दुहित॒णां प्रसूता 

चेत् :: इत्यस्य पपेतृधनेऽपे तुस्यत्वादेव रीत्या “" मातुद्ुहंतरः' ईत नारद्स्याप्यत्राऽऽ- 

नुक्र्त्वात् । युक्तं चतत् } यथा मातुघनय्रहणे दुहितृ दादहिच्रीदीदित्रपुत्रप.जादेकक्रमःः 

तथा पितधने पत्रपोग्रपात्रपत्नीदुहितददित्रदौहिऽयादिक्रमस्य भ्रलयासत्तितारतम्येन 

न्यायग्राप्तत्वात् “८ ख्ीधन दुष्हतुणामप्रमत्तानामप्राता हतानां चः: दति गोतमवचसस्य 

पित॒घनेऽपि समानत्वादित्यनुपदमेवोच्छवता विज्ञानेश्वरेण सुचितत्वात्तत्सम्मतमपीदम्- 

अन्यथा दौदहिञ्याः पूर्वञ्च वक्ष्यमाणेषु च स्वतो नोक्तत्वादनन्तभावाच्च ¦ पेत॒धनावेषये तु 
तस्या अनधिकारस्थवाऽऽपत्तिरिति महान् दषः } जगे यथाकूथन्िदन्तभावे तु प्रथमघन- 

अहणे व्रल्यास्त्मियप्मकत्वबोधकमन्वादिविरोधः स्पष्ट एव ¦ अत्त एवाग्र आञनन्तरमेव 
तत्सुतोक्तिरेतीत । अड प्रागुक्तविष्णुकाव्यायनविरोधपरिहार तु अनुपदमेव स्फुटीभ- 
विष्यति । तञ्नाभिमं व्य्च्ट-तदभावे इति | पितराविलञ् न स्वरूपकदेषः किन्तु 

०८ पिता मानाः” इंति- स्ष्लयन्तराचुरोधादेयाह- मातापितराविति | रन्वेवमपि एक- 
छः इ न 

शेषत्वादेव एकेने वोभयभ्रतीत्या निक्तियोर्व तयोधनसंबन्धः प्राञ्नो॥ते न च्छकेन प्रति चयत्तेन 
वा क्रमेणेति स्म्रव्यन्तरविरोधस्तद्वस्थ एवेल्याशयन शङ्कते--यद्यपीति । तडा एता- 

१. थ. द्. हपितयो मा० २. अ० २.२. २९.। ३. त. द्. रयोगसमाहारयो्वेधी ° । 
४. भ. तः अत्र शोभ्यमेकं अवदं बो० । ५.--२५. ५८. । &. व्य० ९१४७. | ७.प. फ. ब. 

न्धातादरयस्य वि०। ८.--१३.२.। ९.प. फ. ब. पुत्रः नास्ति ¦ १०.-२८. २४. | 

११. प. फ. ब. दन्तरमेव तलसु° । १२ प. फ. ब. टे पित० | २१३. अ० १.२. ७०. । 
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७७२ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

युगपदधिकरणवचनतीयां दृन्द्रस्मरणात् तदपवादत्वादेकचेषस्य धनग्रहणे 
पित्रोः क्रमो न प्रतीयते, तथाऽपि विग्रहवाक्ये मावृशब्दस्य प्रवनिपाता- 

सुबोधिनी 

दन्द्रसमास उभयपदाथेप्रधानो भवति । अत एव पूर्वपदाथरूपयुत्तरपदाथेरूपं चाधिकरणं 
युगपत् न्द्र सर्मसोऽभिधत्ते, अपरथा उभयपदाथम्राधान्याभावात् एवं स्थिते “पिता मात्रा? 
ईवेकपदरोपेनं पिवृशचेषस्य विकस्पेन विधीयमानत्वात् मातापितरावित्यरक्पूवैपदस्य दन्दर- 

स्यापवादकव्वेनेकशेषस्य पितराविल्यस्यापि युगपदिधकरणवचनस्वे यद्यपि समसि करमोन 
प्रतीयते, तथाऽपि माता च पिता चेति विग्रहवाक्ये “ अभ्यर्हितं पूर्व॑म् ` इति मावृश्- 

ब्दस्य पूवैनिर्थंतस्वात् , यदा स्वेकशेपाभावस्तदा समासेऽपि मातापितराविति पूवै मातृ 

दाब्दस्यं श्चतेरुभयथाऽपि मातृशब्दस्य पूवैसुश्वरितत्वात् शब्दोचारणक्रमणाथेक्रममप्रतीतेः 

प्ररतेऽपि धनग्रहणे कमापेक्चायां कमान्तरेऽग्रतीते विग्रहसमासप्रतीतक्रमानुसरणनव मात्र 

नार्मद 

वदेकदेश्लिमतेनाऽऽह -- युगपदिति, -- युगपद्धिकरणानां द्रव्याणां वचनं येः 

पदेः तेषां भावः तच्र तस्यामिलय्थः | द्विवचनायन्तेनकञश्चषसाधनाथमयं पक्चो 
भाष्ये “सरूप? सूम एकदेशिनोक्तः ! अमरे तु मगवता सेयं युगपदधिकरणवचनरं 
दुरुपपादा चेत्यनेन दूषितः | उत्सगीपवादश्नौः साम्यादुस्सर्गैऽपि तथलयाश्येनाच्र 
ह्न्द्रस्मरण्णदि युक्त तदेवाऽऽह--तदपेति । वस्तुतस्तु इतरेतरदन्द्रेऽपि समूहस्यैव 

प्राधान्यात् समाहारे तस्यानुद्धूतावयवमेदस्वमिति भेद ङ्गीकारादितरेतरावषये एवैकशे- 
षाङ्गीकारात् समूहस्यैव प्राधान्येन प्रतीत्या तस्यैव तन्न निमित्तव्वप्रा्िः । छि. 
न्च एकरेषे एकपदरोपेन यः शिष्यत इति न्यायेन अवशिषटस्यैव तत्सश्रूहबो- 
धकत्वेन तस्वम् । यञ हि परथगुपस्थिततिः कारणान्तरं वा, तत्रैव क्रमबोधः तत्र 
गुपस्थित्य देस्तन्त्रस्वादिति बोध्यम् । एतेन पू॑पक्नोऽयुक्तस्तन्मतस्यातिद्धान्तत्वादित्य- 

पास्तम् । क्रम इत्ि,--यथाकरथन्चित् क्रम इत्यथ; । तथा च स्स्यन्तरविरोधस्त- 

द्वस्थ एवेति भावः ¦ पएतेनेतरेतरयोगसरमाहारयोर्विधयीमानद्न्द्रस्य उभयपदाथप्रधान- 
व्वात्तदपवदेकरषस्यापि युगपदधिकरणवचनस्वेन क्रमाप्रतीतिरिति व्परास्यानमपास्तम्- 
असिद्धान्तत्वादिति दिक् । प्रमाधत्ते--तथाऽपीति } विग्रहेति-- माता च पिता चेति 

१. क. ङ. छ. याः । २. त. येस्वरू० । ३. थ. द. साभिधाने । ४. अम १.२. 
७०. | ५, थ. द्. नन्यतरपितृरब्दावरेषस्य । ३. थ. द्. एतदादि "कशेषः इत्यन्तं नास्ति । 
७. थ. द्. त्वेनय० । ८. द्. समाक्तेः कऋ० | ९.थ. द्. पिताचमाताचे०। १२०. त, थं 
पातात् । ११. त. स्यस्प० १२. अ० 4.२.8४. । १३. मन्नतादु; खादुर्० । 
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दाथविभागप्रकरणम् } ससस्सव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्य! च ७७३ 

दकडेषाभावपक्षे च मातापितराविति मातृराब्दस्य प्रू्वश्रवणात् पाठक्रमदिवाधक्रमावग- 
माद्धन्ेवन्धेऽपि क्रमयिक्षायां प्रतीतक्रमानुरधेनेव प्रथमं माता धनमाक् तदभव 
पितेति गम्यते । *^किच पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणः, माता तु न ताधारणीति 

परयास्यतिरयात्* अनन्तर : सपिण्डादयस्तस्य तस्य धनं मवेत्” ईति वचनात् मातुरेव 

सुबोधिनी 

भावे पितुधनसम्बन्धो वेदिनञ्य इति । मातुः स्वपुत्रान् प्रत्यसाधारणय्वेन पित्रपेक्षया अल- 

न्तं सन्निहितः सन्निकषंः । पितुस्तु सवणोायां जातपुत्रेभ्यः श्ष॒त्रियादिखरीभ्यो जातपुत्रेभ्यश्च 

पितृत्वं सधारणमिंत्ति मात्रपश्चया साध्ारणत्वाकारेण व्यवहितः सन्निकप इति मातरधिकप्र- 

व्यासत्ति; | ततश्च ““अनन्तरः सपिण्डाः ईत्यनेन यः सपिण्डात् सज्निहितस्तक्य सपिण्ड- 

सन्निहितस्य तस्य धनं सपिण्डस्य धनं भवेदिति विहितत्वान्माततेव प्रथमं घन भागिनीव्याह- 
किञ्च पितेयादिना] क्चपि पुत्रे पिद्रवयवबाहुल्यान्मन्नपेक्षया प्रत्यासस्यतिशयः, एतदेव च 

बारुभदट्री 
एुकदोषविग्रहवाक्ये इत्यथः । नु वाक्ये टेच्छिकः प्रयोग इति न तथा नियमः 

पूैनिपातध्रकरणं दहि समासत एव तथा प्रयोगनियामकमतो युक्तयन्तरमाह -- 

एकशेषाभावपक्षे चेति । अत एव चः ब्युक्कमे श्रवणादित्यभ्र वध्यः । पवमिति 

--जस्यर्हितमिल्यनेनेति भावः । पठेति,--तच्र अयोगे तच्छब्दस्येव पूतुच्चारणेन 

तत्कमेणेवाथेक्रमग्रतीव्या मातापितृसमृहस्थैव बोधेऽप्युद् भूतावय वभेदत्वान् पूवौत्तरत्र 
प्रत्येकमेव तत्सवन्धस्य विजातीयानां बोधनात् स्त्यन्तरानुरोधाच्च अत्रापि प्रत्येकमेव 

धनसवन्धः । तत्रापि धनम्रहणे कमपेक्षायास्ुपस्थिता^ति न्यायेनोपस्थितकमेणि वऽऽदौ 

मातुस्तदभावे पितुधेनसंबन्धस्य पयंवसानामेलयथेः } नन्वयुक्तमेतत् पितराविलयचान्यश्चब्द्- 

स्थक्रममादाय तथा प्रतिपादने स्वारस्यामावात् “"पितामात्राः? इत्यत्र तृतीथानिर्दैशेन तस्या 
अप्राधान्यप्रतीतेः पिवृक्चञ्दस्थेवोच्चारणेन द्विवचनस्य सजातीर््रासजःतीयानेकबोधतवे- 
नेष्ठाथेबोधस्य तात्पये्राहकेकस पेक्षत्वेन च पूवे पितुरेवोपस्थितेश्च । अत आह---किञ्चेति | 

पितृत्वस्य यावत्सवेणोसवणाजातपुत्रव्वनिरूपितत्वेन साधारणत्वात् । मातृ्वस्य स्वजात- 
पुत्रत्वमात्रनिरूपितत्वेन मिथोऽपेश्चया मिथो भ्यवहितोऽव्यन्तसन्निहितश्च सन्निकषै इति मा- 

तुस्ततोऽधिकमप्रलयास्तिरिति भावः । ननु घनय्महण प्रल्यासच्यतिश्यस्य नियामकत्व एव 
किं मानमत जाह--अनन्तर इति+--मनूक्तिरियम् । सपिण्डादिति,-- "ूरान्तिका- 

१. ख. च. छ. वै श्र ° । क. वस्मरणा० । २.--७. १८७ । ३. थ.द च पितापुत्रान्तरे 

ष्वित्या० । ४. प. फ. ब. कभावः शेषपाठेति 2) । ५ अ० १.२.७०. ६. प-फ. ब, 

यानेकवबोधस्य ¦ ७. प, फ. ब. णीजात° । 
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७७४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः न्यवक्राध्याये 

प्रथम धनग्रहणं युक्तम्  ^-न च सपिण्डष्वेव प्रयासत्तिनंयामिका, अपि तु समा- 

नोदकादिष्वप्यारे षेण धनग्रहणे नापे प्रयासत्तिरव नि्यामिकयप्मादेव वचनादवग- 

म्यत इति | न्न्मातापित्रोमातुरे प्रयासच्यतिशयाद्धनगप्रहणं युक्ततरम् । तदभव पिता 

ने प विप् #। 

सुबोधिनी 

भरत्यासत्तमूरकारणं,+ [तथाऽपि पुत्नान्तरेष पितुःसाधारणत्वेन मातुरसाधारणत्वेन चेरवविधाव्य- 
वहितसाभ्रकषेसश्रीचीनतया पित्तरावित्यकपद्त्मिकया श्चत्या स्वविग्रह वाक्यान्तगंतक्रमस्यपि. 
स्थपितत्वात् एष एव क्रमो उयायानिल्यभिप्रायः । | ̂नन्वजुगतं हि कारणं रके दृरयते।.“अनन्तरः 
सपिण्डाद्यः ` इत्यस्मिन् वचने सपिण्डपदोपाद नेन सपिण्डेष्येव प्रल्यासत्तिधैनमरहणे कारण 

न समानेद्केषु ; तल तु कारणान्तरं वक्तव्यम् , र्वदेव सपिण्डेष्वपि भवतु, किमनया 
प्रय सस्या--दइत्या शङ्क्य स्पिण्डपद्ं समानोदृकानामपम्पलक्षकम् । अतेऽनेनैव वचनेनो- 

भयञ्ञ॒ प्रल्यासत्तिरेव धनग्रहण कारणभिल्याह --- नं च सपिण्डेष्वेवेयाष्ना । 

नार्मद 

थात्” ईति षष्ठ्यथ पञ्चमी ! तथा च सपिण्डस्य योऽनन्तरः सन्निहितः, तस्य सपिण्डस- 
च्रिहितस्य धनं तस्य सपिण्डस्य भवेदिलथेः । एवञ्च अरव्यासत्तर्मियामकत्वं मुना स्पष्ट- 
मेवोक्तम् | नन्वनुगतं कारणे हि रोके ददेयते प्रकते तुन तथा । अनन्तर इति मुना 
सपिण्डदाक्तथा सपिण्डष्यैव प्रलयासत्तनयामकत्वं नं सोदुकादिष्विति प्रात्तिपादनात् । तथा 

च तत्र कारणान्तरेऽवर्य वक्तव्य सपिण्डेष्वपि तदेवाऽऽस्तां किमनया प्रयासस्य याश्चये नाऽऽ- 

इ-- न चेति+--नदीलयथेः । ““ बहवो ज्ञातयो य्न सङ्ल्या बान्धवास्तथा । यसूवा- 
9 „५ * ~ १९ [क * [९ 

सन्रतरस्तषां सोऽनपल्यधन हरेत् ॥ ** ईति बृहस्पतेः तत्र सपिण्डपदं सोदकादीनामप्युप- 
टक्षकमित्युमयत्र सेव नियमिकेलाह-अपिविति। तस्मदिवेति एवोऽप्यथं । पित्रोरिति 

निधौरण षष्ठी 1 अनेन “पत्नी दुहितरः *” इल्त्र सैव अतनिरूपितप्रलासच्यातिशयस्यैव 
कमेण धनञ्रहणाधिकारितावच्छेद्कत्वं विवक्षित मूर्त इति सूचितम्,तदमवि पितेति ि 

अत एव च मनुना पितुरनन्तरमेव आतुभ्हणं कृतम् । यदि तु पूर्॑पितुस्ततो मातुरिति 
क्रमोऽत्र स्यात् , तदा तदनन्तरं तदुक्तिरसङ्गतव स्यादिदमेव ध्वनयितुमभिमग्याख्याने 
अभ्यवहितं तं मनुमेव वक्ष्यति । इदं सर्वं प्रागुक्तशङ्कवाक्यस्थे पितराविदयत्राऽपि बोध्यम् । 

१.द्.-कयाश्चु | र.म००७ १८७ | ३.य. द्.जका०। ४. त. यदे० । ५. त नचेत्या० | 
६.अ० १.३.३५. | ७. ब. (नः नास्ति। ८.-२५. २२. । ९. प. फ. व. मृतिनि० । 

(016.: (1. 11, ऽ6५. ॐ, $§ 8-5. 
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धनभाक् ॥ >गपित्रमवे चातर घनमाजः। तथा च मनुः -- 

बार्भद्री 

वस्तुतस्तु आदौ पिता तदभावे मातेति कमो युक्तः । किञ्चत्यस्यावतारणोक्तयुक्तेः 
किञ्चन्यादयुक्ततारतम्यससवऽपि पुत्रे पित्रवयवबाहुल्यान्माच्रपेक्षया तत्र प्रल्याससयतिश्यात् 
तदपेक्षया तस्या्यीहैतत्वान् श्षि्नजविहेपविषये उक्तवपरीत्यस्य सच्वेन तथा तस्यापि 

दुवचत्वाच्च । किञ्च तदेव हि भरत्यासत्तहिं मृरूकारणं ‹““ मातुदुदहितरः *‡ ईत्यञाऽपि 
तथेव विक्ञनेरवरेण प्रतिपादितञ्च । अग्रे बन्धुपदब्याख्यावसरे च आत्मबान्धञ्चपि- 
तृबा-घवमातृबान्धवा ब्रद्धश्चातातपादयुक्तकऋमेणव प्रतिपादिताः । द्वीधनविभागे वरपरी- 
त्येनात्रेवमेवोचितच्च । अत एव विष्णुकाल्यायनो-- ^“ प्रागुक्तमपुत्रधन पनन्यभि- 
गा” ““तदमवे दुहिवृगामिः? ^“तदमावे दहित्रगा मिः” “तद्भावे पिवृगामि ' ° “तदभावे 
मातृगामि ` ईति, ^“ अपुत्रस्याथ कुरुजा पत्नी दुद्ितरोऽपि वा | तद्भावे 
पिता माता राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥:' इत्ति च । अन्यथा तयोरपि बोधकषव्वेन वीद्ररेधो 

दुष्परिहर एव । तदनुरोधेन तयोरन्यथानयनस्य कठुमशक्यत्वत् ! इदन्तु तदनुरोधेनो- 

क्तरीत्या सुयोजमेव । देषरोऽपि-- “८ तुल्या दुहितरो वाऽपि धियमाणः पितापि क |" 
इति! अत एव च न सञुदितयोरधिकारः । ““अनपवयस्य "ईति, प्रागुक्तं मानवम् , ° भार्या- 

पुत्रविहीनस्य तनयस्य खतस्य तु | मातारिक्थहरी ज्ञेया आता वा तदनुज्ञया ॥:› इति 
बाहैस्पलयञ्च पितृपय॑न्ताभावपरमेवेति न विरोधस्तत्न तदनुक्ञयेद्युक्त्या तदमावे नाधिकार 
इति सूचितम्। शङ्कवाक्येऽप्ये वमेवेति बोध्यम् । दोदिञयंशे" विष्णविरोधोऽपि न--दौहि- 
त्रगामीलयत्र एकरेषघटितसमासेन तस्या अपि परिग्रहात् । दहिनत्रदोहिञयंशे कास्यायन- 

विरोधोऽपि न - तत्र अपिशब्देन उमयोस्सञुच्चयात् । तत्र पुक्ञ इत्यस्य प्रलयासच्या आातु- 

ष्युत्रा इत्यथः । अच्र माता जनन्यभावे सापलन्यमाताऽपि | मात्रपदोक्तेः साम्यात् तथानिर्दँ- 

शः । अग्रिम व्यच््टे - पितेति । भ्रातर इति तथेत्यादिः । श्रातर इल्यत्र आावृपुत्रा- 

विव्येकरेषेण म्रागुक्तसिद्धान्तधव्या पूवं आता तदभावे स्वसा; अत एव --** ्रातरोये 

च संसृष्टा भागिन्यश्च सनाभयः ।' इति संङष्टधनविषये वक्ष्यमाण सङ्गच्छत इति 

बोध्यम् } एवञ्चेति, अन्न वा व्यवस्थितविकल्प इति प्रा प्रत्िप,दितम् । ““ तद्भावे 

भ्ातुगामि” दात चिष्णुवक्येऽप्येवमेव बोध्यम् } कातीम तेति स्वसुरप्युपरक्षणे 

१ भ. उत्तेः। २. व्य०. ११७. ३. प. फ. ब. "पितृबन्धवः नास्ति! ४.प. फ. ब. 

वि० स्म्रु° (्तदमवे दौरहितरगामिः नास्ति! ५. वि० ३७. ४--७. | ६.भ. च । ७.--९. 
२१७. ! <.प. षु ब. रेकालया०। 

(016, : ॥. {, ऽ€6. ॐ, 5 ; ऽ€९. 1, 3. 
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९७.७६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [म्यवहाराध्ययि 

-"पिता हरेदपुत्रस्य सिथं भ्रातर एव वा।* ईति * भ्यस्पुनघारेधरेणोक्तम् ° (“अनपत्य- 

स्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् । मातयपि च वृत्तायां पितुमौता हरेद्धनम् ॥*» ईति 
मनुवचनाञ्जीवत्यपि पितरि मातरि वृत्तायां पितुमता पितामही घनं हरेन पिता, 
यतः पितृगृहीतं धनं विजातीयेष्वपिं पुत्रेषु गच्छति, पितामहीगृर्हीतं तु सजातीये- 

ष्वेव गच्छतीति पितामह्येव गृह्णाति इति, **“एतदप्याचार्या नानुमन्यते--विजाती- 
यपुत्राणामपि धनग्रहणस्योक्तत्वात् “'चतुच्िद्रयेकभागः स्युः? इत्यादिनेति । 

--- ++" न न "न भ क 

सुबोधिनी 
रििथाभेति | अच्र वाञ्जब्दो ज्यवस्थिताविकल्पाथेः | * [मातुरभावे पिता रिक्थग्राह इत्युक्तम् । 

तदन्येरन्यथा कृतं तत् परोक्तं निराक्त सिंहावरोकन्ययेनानुभाषते-यत्पुनेरियादेना ।]* 
अयमभिप्रायः--पिडा गृहीते तद्धनं पितृधनामिति मूधोवसिक्तादीनां विजातीयपुच्राणामपि 
भचति । पितामह्या गहीने तु मातृ धनत्वेन तद् दुहितृणां तदभावे दीगहित्रपुत्रादीनां कमात् 

मवतीपि सजा्तीयानामेव भवेदिष्यवंरूपयुक्तगुपल्ाहेतमनुवचनेन मात्रभावे पितामही गृह्ी- 

यादिति न्यायात् विश्वरूपाचार्यो नाङ्गीकुरुत इति निराकरोति--एतदिति। भवेदेवं, परं यदि 

विजातय पुरस्य धनग्रहण दोषः ¡ न च तथा । अपितु तेऽपि वचनेनेव रिक्थमाज इलयेक- 

देशिमतनिराकरणे हेतुमाह -- विजजौतयिति | “मातयैपि तु वृत्तायां पितुमोता हरेत् 

बारमष्टी 

वोध्यम् । + [मातुरभावे पिता धनभागिस्युक्तं तस्य सिद्धिमेन्वधीनोक्छरप्यिति "पित्रभावेः 
इत्यादि ˆ एव वेति ` इयन्तं मध्ये उक्ता अन्येरन्यथा सिद्धान्तितं निराकतै सि. 
हावरोकनन्यायेनानुबदति--यत्पुनरिति,---यचित्यथेः ।] वृत्तायां तायाम् । वि- 

जेति ,-मूद्धावसिक्तादिष्वपीलयंथेः । पित्रा गृहीते तद्धनस्य तदीयत्वादिति भावः सजेति,- 

तया गृहीते तद्धनस्य मातृसंबन्धिष्वेनाऽऽदौ तत् दुहितृणां तदभावे दोहितादीनां क्रमाद्ध- 
वति सजातीयानामेव भवतीति भावः । उपसंहरति--इतीति,---इव्येव मनोराश्या- 

दिलथंः ' पितेति,--मातुरभावे इत्यादिः । निराकरोति-एतदपीति ---प्रागनूदित- 

मिल्थैः । आचायेः न्यायविद्धि्वरूपाचा्य; । केनेलयाकाङ्श्षायामाह--चतु्नीति,- 
भत ००७८००५१ जाता ज - 

१.---९ १८५. । २. क दायादमा०। ३.-२१७.। ४. व्य० १२.५.।५.अथ द्. 

रिक्थं भरातर एववेति । ६. थ. द्. नधौरेशरेणेत्या० । ° द. तं । ८. थ. द्. वम्र । ९. त. 

तेपि च धनम्रहणिनैव ! १०. थ. द्. यपुत्राणामपीति । ११. प. फ ब. त्तायां विजे० । १२.प. 

फ. ब. थः तथा गृरीते तद्ध° । 

016. ; ~. 17, 566. 1९, §६{ 1--3. 
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*भ्यन्पुनः"अहारय ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा निमिति स्थितिः"ईति मनुस्मरणं, तनरपाभिप्राय 
न तु पुत्राभेप्रायम्। ˆ 'श्रातृष्वपि सोदराः प्रथमं गृरहहीयुः-भिनोदराणां मात्रा विप्रकषात्, 

"“ अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धन मवेत्!” ईति स्मरणात् । +*सोदराणामभावे 
मिन्नोदरा घनमाजः । शश्रातृणामप्यमवि तप्पुत्राः पितुक्रमेण धघनमाजः | 

सुबोधिनी 
धनम् ईति मनुवचनं न क्रमपरम्; अपि नु पितामद्यपि धनग्रहणेऽधिकारिणीयवस- 
धिकारग्रदरौनप्र व्याख्येयम्} अथ वा मावनन्तर पितृञ्नावृनत्सुताः क्रमेण धनभाजः, पपामप्य- 
मावे पितामही गृह्णीयादिष्येवमध्याहत्य व्याख्येयम् } अथ वा नाध्याहारपेश्चा ""पितुमौता 
ठरे ईस्युक्स्या तञ्जल्यपितृश्चब्दः पितरं तस्छुरभूतं पुं पोत्र च रक्षयति । पितुमातिव्येतत् 
पदद्वयं तु तदनन्तरं पितामह्या धनसम्बन्धं बोधयतीति गम्यते, यतःसू व्रप्राया प्राचासुक्तः 
अत एव 1पतामहाते नापात्तम् इते परमत 1नर।क्रत्य यदुक्त 1पत्रभ्रावे आतरो धनमाज 

इति, तदिदानीं विदेषकथनेनाचुसन्पत्ते--भ्रातृष्वर्पायादिना । तप्पुत्रा इति, “अनेक- 
बाखमद्टी 

एवन्च तेषामपि वचनेनेव धनभागित्वस्योक्तस्वेनोक्तरत्या परपरयः विजातीयापुत्राणां धन- 
ग्रहणेऽपि न दोष इति न तन्मतसंमव इति भावः । उक्तमनुब्ाक्यन्तु न कमपरं ; किन्त 
अधि कारमात्रप्रदशेकम् ! यद्भवा माच्रनन्तरं पितृश्रावृतस्सुताः कमेण धन भाजस्तेषामप्यभावे 
पितामहो हरेदिव्यवमध्याहम्य व्यास्येयम् । यद्रा नौऽऽध्याहारोऽपिः; किन्तु पितुमतितयत्र 
पितृदाब्दे तन्त्रं तत्रकः पितरं तदपव्य पुं पोत्रं च लक्षयति, अनन्तरमिति शेषः । पितुमा- 
नेव्येतत्पदद्रयन्तु तदनन्तरं मातामद्या धनसंबन्धं बोधयतीति गम्यते--यतः सचप्राया 
खनीनासुक्तिः ! अत एव पितामहीस्येव नोक्तमिति केचिन् ! वस्तुतस्तद्वचनस्य स्वरा 
उक्तप्रकारत्रयं विनाऽपि प्राक् उ्याख्यात इति बोध्यस्। अव्याहेवता्ं प्रपक्तमनुविरोधं परिहर- 

त--यत्पुनारति प्राग्वत्) [नृय -- सवथा ' [स्थातेः-राख्मयादा | तननपात.- 

राजपदेक्तेः ¢ सर्वेषामप्यभावे तु ' इति वक्ष्यमाणमानवादय तदुक्छेशेति भवः | एवं 
परमतं निराकृ पित्रभावे भ्रातर इति प्रागुक्तम् बहुवचनान्तं मगिनीनामपि विभागं 

ह (१५ सू चव्तु विशदयति - ्रातृष्वपि सोदरा इत्यादिना } जथाभरिम व्याच -भ्रातणामपीति। 
“तदभावे ातृपुलगामि"” इति विष्णुरपयुक्त एव । तत्पुत्रा इति,- भातुः पुनाः कन्याश्च स्वसुः 
पुत्राः कन्याश्चत्यथेः] उन्हन्यायेनाऽऽह--पितृक्रमेणेति,-५[सोदरासोदरपिवृकमेणेत्यथैः {]* 

१.--९. १८९. । २ क. वृपमरात्रा० च. प्राय मरातु० ३.म्०९.१८७. । ४.म्० ९. 

२१७.। ५. त. मध्याहव्य व्या ०} &. थ. एतदादि ‹ व्याख्येयम्” इत्यन्त नास्ति। ७. द्. एतेषा ० 
८.थ. द् पिं सोदरा इ्या०। ९. थ. दु. तद्पुत्राः पित्क्रमेण धनमान इति। १० प. फ़. 
ब. पुत्र° । ११. भ. स्वरत्याथे° । १२. म० ९. १८८ । १३.--१७. ९ । 

016. 1. 7, 5ऽ€०. 1४, &$ 4- प्र, 
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७७८ याज्ञवस्छ्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्याये 

भ्रातृश्रातृपुत्रसमवाये भातृपुत्राणामनधिकारः --्नात्रमावे आओातुपुत्राणामधि- 

कारवचनात् । *श्यदा त्वपत्रे भ्रातारे स्वयते तद्धातृणामविङेषण घनसवन्धे 

जाते भ्रातृघनविभागाद्मागेव यदि कश्चि ता मृतः; तदा तत्पुत्राणां 

सुबोधिनी 

पितृकाणां तु पिततो भागकल्पना। भ हत्यनेन न्यायेनभरातुसुतानोमनेकस्वे द्वित्वे बहुत्वेऽ- 

पि स्वस्वपितद्रारा चागकद्पना न स्वरूपद्रारेत्यथः।| त्रातश्रातपत्रसमवाय इति,-तस्य 

आतरः केचन सन्ति ; तथा प्रमीतपितका सातृपुच्नाश्च | तत्र मातृणां तस्ुत्राणा च सम 

वाय इत्यथः । श्चात्रभवे ` इति,“ पितरा भ्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजाः'› इति 

माभाव नद्पुन्नाणामधिकारघ्रतिपादनादित्यथः, यदा त्वपुत्रे ्रातारे स्वयात इयाद+ 

अयमथः-- बहु मातरषु विभक्तेषु सरस्सु तेष्वेकोऽनपत्योऽपत्नीका खत पितरो च 

न स्तः, तदेतरभात्तणां तद्धनय्रहणाधिकारे प्राप्ते आतुधनस्य चभगत् पूेमन्यो 

बाटमद्न 

यत्त''अनेकपितकाणाम्? इति पूर्वोक्तन्यायेन तत्सुतानामेकस्वे अचेखक्चण्यऽपि दरल्व बडुत्व च 

स्वस्वपित्रादिद्धारा भागकस्पना न स्वस्वरूपत इत्यथः इति, +[त॑न्न--भावृणा पूवेश्धत्वेन 

भातधने स्वस्वानुत्पत्या भातुष्पुत्राणामेव स्वामिनाज्ञन स्वत्वोतच्या पपतृक्रमण वभागान- 

त्वेन तदविषयत्वात्तस्य पितुस्वस्वादस्य ्न्यविषयन्वात्। ]* स्फुटीभविष्यति चदमनुपदमेव। 

सथ एवार्थःसिंहावरोकनन्यायेनाच्रैवारोकवनिकन्यायेन विशदयत--्रतुखातुष्पुत्रात 

--खरतस्यं भाततणां प्रमीतपितकानां केषांचिन भूतुष्पुत्ाणां च सद्भाव इत्यथः । 

कारवचनादिति.-- ““ भूषतरस्तथा । तत्सुताः ‡ इत्यनेन तदभाव एव तेषामाधकार- 

प्रतिपादनात् ¦ एवेन तस्सच्े तेषां तच्वनिरासप्रतिपादनाच्चल्यथः । जय न्यायस्सव॑न्न 

बोध्यः । यञ खतस्येको माता विद्यमानोऽनेके वा, भरत्येक तत्पुञङ्चकाऽनक् वा, ताद्रषय- 

मिदम्।मातुभ् तुष्यतीति नातिभ्रसङ्ग इति सूचयन् अनेकमूज्ादेस्थला वषे 1वरषमाह -- 

यद् लिति,-विभक्तादीनां बहूनां भातृणा सथ्य एकस्मिन्निव्यादिः। अपुत्र, जपल्यादेके च| 

घनविभागारोते षत श्रातसंबन्धिधनविभागात्पूर्वमेवेत्यथ । अन्यतत्पञास्तु सन्तात्याह~ 

तदा तदिति+-भजुपदोक्तस्य उभयसत्तव तेषामनधिकारात् भ्रातर एव विभज्य गृहीयुने तस्पु- 

क
 

१. व्य० १२०} र. त. स्वपि०।३ त भ्रात्रिति 1 ४. थ. द्. सद्धाव इ० । ५. थ. 

वे भातृपुच्ाणामिति । &. दु. रादित्य° । ७. थ. द. इभा । <. थ. द्. मव्य । 

९. अ. त्रानितैवाथै (?) 1 १०. भ. तरप्रतिपाद् ° (1) । ५१. भ, तरेत्यथैः । विशेषमाह । 

१२. ब. न पु०। 
(016 ;. €, 11, 566. 7, §§ 8-9, 



दायविभागप्रकरणम्! ससन्यास्यमिताक्षरा सविश्ररूपन्या्या च ७७९ 

पितृतोऽधिकरे प्रतते तेषां भ्रातृणां च विभज्य ग्रहणे ““पितृतो भागकल्पना ईति युक्तम्| 
** भ्ातुपुत्राणामप्यभवे गोत्रजा धनभाजः | गोजाः पितामही सपिण्डाः समानोद्- 

कश्च | रष्तत्र पितामही प्रथमं धनभाक् |  मातयेपि च दृत्तायां पितुमाता धनं 
विका.) 

सुबोधिनी 

ख्तस्तस्य तु पुत्राः सन्ति, तादृशि स्थर आतृञ्नातृपुत्रस्मवाये भूतृणामेव धन- 

मित्युक्ततवात् भ्रातर एव विभज्य न गृह्णीयुः, ङन्तु सतश्चातृपुत्रा अपि-- तत्पितु- 
धनसम्बन्धस्य प्रा्षस्वापििवरद्रव्ये पुत्राणामधिकाराव् 1 इयांस्तु विशेषस्तत्र अतुभ्यो 

प्रातरपुाणां --आ्रानरः स्वीयानंशान् रभन्ते अावृपुचस्तु स्वपितंशमिति । गोत्रजाः 

पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्चेति,-- पितामही च सपण्डाश्च समानोदकाश्चेति 

पदविभागः । ननु पितामह्या माडनन्तरं धनग्रहण युक्तं भूतृसुतानन्तरं धनग्रहणोक्तेः 

कथमि्याशङ््याऽऽह--मातयपि च इत्तायामित्यादिना | अयर्मभिप्रायः--“ मातयेपि च 
बृत्तायाम्”” इलस्य मनुवचनस्य पूर्वोक्तरात्या धनम्रहणाधिकारभ्राक्षिमाञाचरथ॑परस्वेन क्रमे 

तात्प्याभावात् , पुचपौ्रामावे ^“ पत्नी दुहितरश्चव? इति पर्नीदुहित्दोदहिवा धनभाज 
इस्यभिधाय ““ पितरो ्रातस्तथा । तत्सुताः” इति मातापिश्नोरग्य वहितसत्वात् तदनन्तर- 

मेकगोात्वे सति स्वपिवृङ्करूत्वेनात्यन्तान्तरङ्गस्वादानन्तयै पाठात् ^“ पूर्वाभावे परः परः " 

इति वाक्यदषाच्च भ्रातृतस्सुतषैयन्तानां संखष्टऋरमत्वेनेव त्तेषां मध्ये पितामद्या धनग्रहण- 
विषयेऽप्रवेशात् भातुसुतानन्तरपयन्तमपङृष्याप्यपुत्रा सती पितामही ^“ मातयेपि च 

बाङंभद्री 
आ इत्यस्य च विषयता यद्यपि प्राप्ताःतथाऽपि पितृधनविभागप्रकरणोक्तन्याय विषयत्वसच्ा- 

तेन न्यायेनाऽऽह--पितृत इति । युक्तत्वे हेतुप्राधिः+तथा च तेषां स्वांशरामस्तस्पुत्राणां च 

स्वपिञ्यांशराभ इति भावः । अथाच्निम व्याचष्ट--भ्रातुष्पुत्राणामपीति | गोऽजपदाथे 

स्वरीत्याऽऽह--पितामहीति,-- भिन्न पदम्। एतद्भे सनुषा बोभ्या । एवमनेऽपि। तथा च 

चस्वार इत्यथः । तञ क्रममाइ--तुत्रेति,--तेषां मध्ये इत्यथः । यच्यपि धारेशवरमर्तीनि- 

राकरणावसरे एवापेक्षितस्वाद्रक्ुमुचितमिदं, तथाऽपि तन्न दुदयारूढमेव कत्वा अञ मनुना 

माडनन्तरं पितामद्या धनम्रहणस्योक्तव्वात् आावृञुतानन्तरं कथं तस्या धनम्रहणोक्तरित्याशज्घ- 

निरासायाऽऽह-- मातयंपि चेति | इति-- इत्यनेन तक्मबोघकेन मनुना । अदामा- 
प 

भत) ततता ताति ति तातान मन भ ०५०५५ 0 

१. क. दायक ० । २.व्य०. १२०. ३. थ. द्.अपितु ४. थ. दृ. भिसन्धिः | ५. म० ९. 

२१७. &. थ. द्. त्तयुक्त्या । ७.थ. द्. पाठे 1 थ दृ. टृष्ट० । ९. भ. स्यात्रवि० | 

११. प, ब. रतन्नि° | 

016. : @४. 7, 566, 1९, § 9 ; 560, ४, $ § 1--2. 



\७८ ० याज्ञवस्क्यस्पुतिः [व्यवहाराध्याय 

सुबोधिनी 

ब्रत्तायां पितुमौता धनं हरत् । ” इति प्रातीतविककरमस्यातःपरं बाघहेत्वभार्वात् मरातुसुतान- 
नन्तरं गेडाजा इति पारात् मचुवचनस्थम्रातीतिकक्रमानु सरेण पितासहाद्यपेक्षथा पिताम- 

द्या एव सान्रहितघ्वात् गोत्रजातत्वाच्च भूतुसुतानन्तरमेव रिक्थभाशनीति । अत्र 

केष्िदेवसुक्तं-- दौ हित्रान्तरं पिता माता च धनग्रहणे युगपदधिकारिणा --उभयोरपि 
सन्निहितत्वात् ¦ अत एव तो विभज्य गृह्णीयातां न तु माता पूर्व तदमतवे पितेन्येवं कऋमः। 

जनंनवाभिप्रयेण याज्ञवस्क्येन पितराचिस्येकशचेषः कृतः । एकशेवे कमाप्रतीवा पाञ्मि- 

कोन्याय उदाहतः। तद्यथा --पञ्चमभथमपादाध्करणस् ““सुख्यकमेण वाऽङ्धानां तदथस्वात्”' 

(॥ १७।)°*सारस्वाता भचतः'” इति पुरोडाश विष्कं यागद्रय विहितम् । सरस्वती देवताऽस्य 

सारस्वतः पुरोडाशः, सरस्वान् दृवता अस्त्ति सारस्वतः ¦ तो सारस्वतावेत्यकश्चेषः । 
एव स्थिते खीदेवत्ययाञ्यानुव।क्यायुगलमास्नायपाडे प्रथम पठितम् । ततश्च पुदृवत्यया- 

उ्यानुवाक्ययुगलं पाटितमित्ि मन्त्रपाटानुसारेण यागानुष्टानक्रमः । एतावानधेकरणविषय- 

मूखविमागः । इतः परमधिकरणा्थैचिन्ता । पुरोडाद्यय्ञस्येष्िविकतिस्वादतिदेशेन च- 
मुरो मुष्टीन् निवैपतीति विहितो निवौपः प्राक्चः | तत्र सन्देहः किमंनियमेन कदा निर्वापः 
कतैष्यः, उत स्ीदेवत्यं निरूप्य ततः पुंदृवत्यनिवापः इ ति । तञात्तिदेशञप्राक्चनिवौपे कमा- 
मरतीत्तेरनियमेन निवाप इति प्रासे अभिधीयते-सुख्ययागक्रमेणेव निवौपः क्तव्यः, 
सुख्ययागयोस्तु याज्यानुवाक्यायुगरूपाटक्रमेणानुष्टानकमः । अतः प्रमितक्रमाविरोधाय 
मुख्यक्रमानुसारेणेवं निवौपानुष्ठानक्रम इति राद्धान्तः । एवमत्राधिकरणे “सारस्वतौ 
भवतः” इव्युत्पौत्तिवाक्ये एकशेषस्वेन कमाव्रतीतेयेतो याज्यादुवाक्यायुगरूपारक्रमेण याग- 
योरनुष्टानक्रमोऽद्खीक्तः, अतोऽत्रापि “पितरो भातरः इति वचने एकशेषत्वेन पितरावि- 
त्यत्र कमाप्रतीतः सामान्यतो दौहित्रानन्तरं मातापिभायुगयद्धनप्रािस्तदभावे भातणां 

तदभावे तत्सुतानामिति प्रक्षे न्यायमुरुमिदं योगीदवरवाक्यं कात्यायनवचनेनापोद्यते-- 
सामान्यन्यायपिश्चया वचनस्य प्राबल्यात् । वचनं च “"चिभक्ते संस्थिते दभ्यं पुच्नाभावे पिता 
हरेत् ! भाता वा जननी वाऽथ माता वा तवितुः कमात्॥** अस्य चाथ एवमभिदहितः- 

पुत्र्हणमासन्नतरोषलक्षणा्थम् । तेन पुत्रपत्रपत्नीटुदितदौहिच्रमावे प्रथमं पिता धनभा- 

गिति । मिताक्चराकारन्याख्याने दू्वणान्यप्यभिहितानि ; तचथा--मातुः स्वपुतरेष्व- 

[10 

१. म०. ९. २१७. | रः त-द्राधः मु) ३.थ. द्. मभिहितम्} ४. थ द्. 
यागस्ये° । ८. त. मेकदा । ६. त. वाचष्टा° । ७. थ. द्. खतिदेरावा० । ८. त. ठ यो° 

९. थ. द्. वचनं । ३०. त. न्यभि° । 

(-016.; ~ 17, 56५. ४, इ ‰, 
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व ष भा 3 

सुबोधिनी 

साधारणत्वात् पितु; स्वपुत्रान्तरेष्वस्राधारणत्वाच्च मातुरेव प्रत्यासस्यतिश्चय इति यदुक्तं 

तदनुपपन्नम्-- न हि जन्यजनकयोर्जन्यं प्रति सन्निकर्षतारतम्यमस्तीति । अन्यच्च ¦ गोत्रजा 
इत्यनेन पितामही सविण्डाश्च समानेोदकाश्चोच्यन्ते । एव च “° पितरा जातरस्तथाः' इति- 
पित्रादीनां जादृसुतपयन्तानां च बद्धक्रमस्वेन मध्ये पितामह्याः प्रवेशामावात् । “ मात- 

यपि चव्रत्तायां पितुर्माताधनं हरेत् |“ ईति मात्रन्ते पितामद्या न धनलाभः, अपि तु 
उत्कृष्टा सती श्रातृुतान्ते प्रास्त यदुक्तं तन्न - गोत्रजा इति सरूंपकरेषव्वेन पुंसा- 
मेव ग्रहणात् । तथा च पूर्वोक्तञ्रातृसुतः सह गोत्रजानां पुरुषत्वेन बद्धक्रमत्वा विरोषेण 

तत्रापि पितामह्याः प्रवेश्चामाव इत्यादीनि । तन्न । तथा हिन तावदेकशेषे कमाप्रतीतिः 
विग्रहवाक्ये चानेकशेषपक्षे च मातुः पूवैपाठदेव करमग्रतीतेः । ननु“ सारस्वतौ भवतः” इत्यु- 

क्तमिति चेन्न--तन्न्यायविरोधाभावात् । तथा हि-- सारस्वतश्च सारस्वतश्च सारस्वताविति 

सरूपाणामेकरे षत्वात् कऋमस्तच्र विमर्हवाक्येऽपि न प्रतीयते ¦! अतः कोवाऽत्र रम इत्यपे- 
क्षायां “श्रातो मन्व्रक्रमो युक्तः" "इति याज्याजुवाक्यायुगख्क्रमेण यागायुष्टान कमो निरूपितः, 
नतु सर्वत्रकश्ेषे कऋमधरतीलयभाव इर्यभिभायः । प्रकृते तु पितराचिलयत्न ““ पितामात्रा" 
ईति विजातीयेकश्ञेषत्वात विग्रहवाक्ये अवदयं कमगप्रतीतेः सं मर्यः। यच्चोक्त--न हि जननी- 
जनकयोजैन्यं प्रति सन्निकर्ष तारतम्यमस्तीति, तदष्यपेररम् । गर्मेधारणपोषणादिभिरस्या- 
वरयकस्वेन जन्येऽतिशशयान्तरसुत्पादयति माता, पिता तु निषेकङ्दव । अदृष्टात् दष्टस्येव 
मराब्॑ये द्टोपकाराधिक्वान्मातुः सन्निकषप्तिरायोऽस्तीति । यद्युक्तं गोत्रजा इति स- 
ख्येकरोषत्वात् आवृतत्सुतादिभिः सह बद्यक्रमस्वात् पितामह्या आवृसुतानन्तरमपि प्रवेश्चा- 
भाव इति त्नं ! विजातीयानासीपि खरीणां पुंसां च गोरवैजा इत्येकविभक्तयन्तत्वाविरो- 
धात् जातिद्व्यगुणा इतिवत् । नापि बद्धक्रमता । पित्रादिश्नातृसुतपथन्तानां स्वस- 

ज्निहितत्वान् पितृकुरुत्वाच्चान्तरङ्गत्वेन बद्धक्मत्व न॒ पुंस्त्वेन | नापि पारमात्रेण- 

(अतो ्रातृणां गोत्रजानां च बद्धक्रमत ९)! अतः पल््यभावे दुहिता, तदभावे दोहित्रः, त- 

9. त. ^ पितुः” आरभ्य ‹ गला" इत्यन्तं नास्ति । २. थ. द्. दसत्] ३ म० ९. २१७५ 
४.थ. द्. जनन्तरं पितामही (न) धनं प्राप्नोति यपि तु । ५. थ. द् तानन्तरं प्रा° | 
&. थ. द. तदप्यसत् 1७. थ. द्. एतदलिर्मप्यचतुरश्रं तथा हि । ८. थ. द्. एकविभक्ताविति 
सरूपैकशेषत्वात् । ९. थ. द. वा कु०। १०. अ० १.२.७०. ११.थ. द्. स क्रमो आद्य एव। 
१२.थ. द्. पि स्थर्वायः | १३. थ. द. व्यात् । १४. थ. द्. पि चोक्तम् 1 १५. थ. युत्तादि ०। 
१७. थ. द्. त्रजाश्च गोत्रजा इ० । १८. थ. द्. तानं गोत्रनानां च (?) । 
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७८२ याज्ञवस्क्यस्म्रतिः [व्यवहाराध्याये 

सुबोधिनी 

द्भावे माता, तदभावे पिता, तद्भावे आता, तदभावे ्ावृसुतः, तदभावे पितामंहीयव 
क्रमः } तथा जहस्पतिः--“"भायौ सुतविदीनस्य तनयास्य शृतस्य तु | माता रिक्थहरः 

देया आता वा तदनुक्तया ॥› ईति । अस्याथैः-- सुतविदीनस्य सतस्यास्य रिक्थहरी 
भायौ, तद्भावे तनया, तदभावे तस्पुच्रः, तद्भावे माता । माच्रनुज्ञया तस्य राता वा | 

न्ना गृहीतेऽपि मात्रनुक्ञया गृहीतत्वादेव मात्रा गंदीतमेवति मातुरेव पितुः पूर्वै रिक्थभा- 

कत्वमिति । केचन ब्रहस्पतिवाक्येऽपि तनयाशब्दो दुंहि वृदादित्रपितृणासुपरक्चषक इति 

कथयन्ति । तदनुपपन्नम् । अनुपपस्या हि लश्चकस्वं च्दानाम् । एवच सवैत्राविवादेन दुहि- 
तुरभावे दौहि्रस्य घनभाक्तं वचनष्वविदिष्टमित्ति इुहिच्रनन्तरं चचनान्तरविरोधरूपया 

दु हिकृसन्ततिरूपया चाऽनुपपत्या दुहितृदौहित्रयोरेवेपरुक्चको न पितुः-- तावतैवानु पपत्तेः 

परिक्षीणन्वात् । तत्परिश्चयश्च मानवादिवचनान्तरेषु पितर्दौहित्रानन्तर्यस्यानियतत्वेन । 

अतो यावत्यथं लक्षितेऽचुपपत्तिः शाम्यति, तावानेव तनयाशब्देन रक्ष्यत इति न पितुर्दो 
हिवानन्तरं प्रतीतिः । यच्च कालयायनवचनं ““विभक्ते संस्थिते दरव्यं पुत्राभावे पिता हरेत् - 
भ्राता वा जननी वाञ्य माता वा तपितुः क्रमात् ॥ 2: इति, अत्रापि 

वाश्चब्दश्रवणान्न कमपरता, अपि तु वचनोधीत्ता अधिकारिण इयधिकारमात्रपरद्- 

नपरतेव ! स्वाम्याख्य सिद्धस्य वस्तुनि विकस्पामावाद्पिन्लब्दार्थो वाशब्दः, न त॒ 

पृवोक्तरीद्या पूवाभावपरो वाद्ब्द्ः । अभावे वाञ्ञब्दस्य विशिष्टम्योगाभावात् , अप्यर्थ 

प्रयोगाच्च । अयशब्दोऽप्यानन्तययेपरो नमाच्नानन्तयंमेव (£) पितामह्या घनसम्बन्धं बोध- 

यति वाक्यस्योक्तरीत्या करमपरत्वामावात् । अतो आावृसुतान-तरमेवाविरोधात् धनसम्ब- 

न्धं बोधयतु तथाऽपि स्वाथोहानात् । क्रमादिति च पद्.“पू्वा भावे परः परः"ईति योगीश्वर- 

वचनरोपयौरोचनया तत्रत्यमविरूदधमेव कमं बोधयति न स्ववाक्यस्थम् अत्र कमा- 

दिति सामान्येनाभिघानाद्योगीश्वरेण पू्वामाव इति विशेषोपादानात् सामान्यं प्रति विकले 

षस्य बाधकत्वात् । तस्माद्न्येयेक्किञ्चिदु क्तमिति मिंताक्षराग्यवस्थानमेव युक्ततरमिलयन- 

१.थ. द्. तरः । २. थ. द्. महीति चक्मः यथाह ब० | ३.--२५. &३.। 

४. थ. द्. वचनेऽपि 1 ५. थ. द्. ‹ दुहितृ! नास्ति । &. थ द्. तन्मन्दम् ।७. त. सविशेषण 
वादेन । <. थ. द्. तता एते धि० । ९. व्य० १३२. । १०. त. पे पर्यारोचनीयं तत्र (? । 
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दायविभागग्रकरणम् ] ससम्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ७८३ 

हरेत् *” इति मात्रनन्तरं पितामह्या धनग्रहणे प्राप्ते पित्रादीनां भरानूखुतपथन्तानां 
वद्धक्रमत्वेन मध्येऽनुपरवेरामावात् , ““ पितुमाता धनं हरेत् ? इत्यस्य वचनस्य धन- 

प्रहणाधिकारपराक्तिमात्रपरत्वादुत्कर्ष तत्सुतानन्तरं पितामही गृह्णा्तीःयविसेधः | 

वाटभद्री 

वादिति,--य्यपीदं तदगरेऽपि तुस्य, तथाऽपि बान्धवाद्युत्तरं तस्याः प्रवेशस्योक्तरीत्याऽ- 

न्तरङ्गवेन चासभवेन बन्धुशब्देन वक्ष्यमाणरीत्या ग्रहणासंभवेन गोडाजानन्तरं प्रवेशस्य 

तथेवासंभवेन गोत्वस्य ता सच्वेनान्तभीवसभवात्तञाव ग्रहणं युक्तमिति मावः । 
ननु बद्धकमाणामपि पञ्चवितीनां (१) मध्र यां व काञ्चिदिति विहितोपधानं मध्यमवाचिनो 

यथा तथाऽञाऽपि स्यान्;अतो हादमेवाऽऽह - पितुमातेोति,-मानवस्येति भावः अधिकारमा- 

त्रोति,--तद्धोधघनमाञे इत्यथः । इदयुपरुश्चणं प्रागुक्तान्यपश्चाणामपि | उत्कर्ष तस्सुता- 

न्तरामेति पाठः । उक्कर्षत्यस्यावरयकेत्यादिः) उपरित्तनग्धतानन्तरमिति पाठान्तरम् । उपरि- 

तनाः पिद्नदयो श्रातृसुतपर्यन्ताः तन्मरणानन्तरमिति तदथैः । कातीयेकवाक्यतया तस्य 
क्रमपरत्वमपि न तद्वत् श्रोतं विनिगमनाविरहाग्रस्तं खिद्धान्तरप्यिाः सवैसुयोजच्च । एतेन 

पिञ्ञादीनामिष्यादि चिन्त्यम्-- विस्युपधानविरोधात् कातीयेकवाक्यतया तस्य कमपरत्वाच्चे- 

ति भान्तोक्तमपास्तञ्र् । अवीति,--गोत्रनस्वस्य तत्र सखेन केनापि सह विरोधाभावादि- 

लैः । उक्तमनोरुक्ताद्ायत्वेन वस्तुर्तंः कमे तात्पयभावेन मूलकृता पुत्राद्यभावे पट्न्या- 

दीनां केषाञ्चित् तदधिकारसुक्ता पितराविव्यकरेषेण तयोरलयन्ताच्यवध्रानोक्त्या मध्ये 

परोक्तमनुक्तकमेण तस््वेशासमवात्तदनन्तरमधष्येकगोत्रत्वे सति स्वपितृकुरुत्वेनात्यन्तान्त- 

रङ्गत्वादानन्तयैपाडात् “पूर्वाभावे? इति वाक्ष्यशेषाच्च तस्सुतान्तानासुक्स्या दष्टक्रमत्वेनव 

तेषां मध्ये तस्याः प्रवेशस्य दुष्करत्वात्तत्पन्तमपकृष्य पथगनुक्ताऽपि सती सरा आपाततः 

परोक्तमनुप्रतीतक्रमस्यातःपरं बाधे मानाभावात्तत्परं गोत्रजा इति पाटान्मनुप्रतीतक्मा- 

नुसारेण पितामहाचपेश्चया पितामद्या एव सन्निहितत्वात् गोत्रजस्वाच्चःतदनन्तरमेव घनभा- 

गिति भावः | प्रागुक्तसिद्धान्ते तु न काऽपि शङ्कवेति बोध्यम् । तेन तस्य पितृसन्तानात् 

१.--९, २१७. । २ क. घ. ङ. च.ज.धत् ३ ब. मप् । उक्त° । ४.भ.नः| 

५. प. फ. ब. मयेक० ] ६. भ. तदनन्तरं गोत्रजा इति पाठान्मदुप्रतीततादरकमा ० । 
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७८४ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये 

बारभट्री 

पूञ्च॒पित्रनःनरं मानुरधिकारोक्लया पितामहसरन्तानपत्पुत्र पित्तामहानन्तरं पितामद्या 

अधिकारः सूचितः । अन्यथा पितरो श्रातर इति कमविरोधापत्तेरत एव च ““मातयेपि 
हेति मनुरपि इति प्राच्योक्तमपास्तम्--उक्तरीत्याऽनि वाहान् तदथाज्ञानाच्। अत्र केचित्-- 
दोहिच्नानन्तरं मातापितरः धनग्रहणे युगपदधिकारिणौ---उभयोरपि सन्निहित्वात्। अत एव तौ 
विमज्य गृह्णीयातामः; नतु माता पूत्ै तदभावे पितेयवसुक्तक्रमः । इदमेव नाभिग्रेय 
मूके पितराविव्यकडेष; कृतः । तत्र ऊमाप्रतीतो पाञ्चमिकन्यायोऽपि । तथा हि । 
पञ्चमाद्यपादसक्माधिकरणम् ^“ मुखक्रमेण चाङ्घानां तदर्थत्वात् ` ८“ सारस्वतौ भवतः”? 

इत्यनेन युरोडाश्ह विष्के यागद्धयं विहितं सरस्वती देवताऽस्य सारस्वतः, सरस्वान् देवत 
अस्य सारस्वतः; सख चस चतौ सारस्वतारयेकशेषः } एवं सति सख्रीदेवत्ययाञ्यानुवाक्या- 

युगरूमाम्नाये आदा पत्वा पुदेवत्ययाञ्यानुवाक्यायुगरूपठनाभेति मन्वपाटाजुसारेण 

यागानुष्टानक्रम ईइष्येतावानधिकरणविषयमरलविमागः । इतः परमधेकरणचिन्ता पुरोडारायस्ष- 

स्येष्टिविङ्रतिष्वात् प्रकृतिवदित्यतिदेशेन चतुरो मुष्ठीर्निवैपतीति विहिते निरवापस्ततप्राप्तः । 
तन्न सन्देहः---किमनियमेन नैर्वापः क्तव्यः, उत खीदेवत्यनिवौपं कृष्वा पुंदेवस्यनिवाप 

इति । तच्रातिदेशथ्राप्तनिवौपे कमाप्रतीतेरनियमेन निर्वाप इति पूवेपक्षे राद्धान्तः--सुख्य 

यागक्रमेणेव निर्वापः कार्यः । तयोस्तु याञ्यानुवाक्यायुगरूपारक्रमेणानुष्टानक्रमः । अतः 

प्रमितक्रमाविरोधाय सुख्यक्रमानुसारेणेव निचा पानुष्टानक्रम इति ! एवं च तच्राधिकरणे 

सारस्वनाविव्युत्पत्तिवाक्ये इव एकशेषत्वेन क्रमाग्रतीप्या सामान्यतो दोहित्रानन्तरं माता- 
पित्रोययुंगपद्धिमज्य धनश्राष्तिः तद्भावे श्रातृणामिव्यादीति प्रागुक्तन्यायसरमिदं मूख्वा- 

क्यम् कात्थायनवचनेनापोद्यते--सामान्यन्यायपेश्षया वचनस्य प्रावल्यात् । वचनं च 

८. विमक्ते संस्थिते द्रव्यम्" इति प्रागुक्तमेव । तस्य चायमथः--पुत्रग्रहणमासन्नतरोपरक्ष- 

णा तेन पुत्रपोजपत्नीदुदहिवदोहित्रदोदिञयभावे प्रथमं पिता धनभाक् ततो माता 
ततो आ्रातेस्यादीति । व्याख्याङ्रदुक्छन्याख्याने दोषा अपि | तथा दहि । यत्त॒ 

साधारणस्वासाधारणत्वाभ्यां ततस्तस्याः । प्रस्यासच्यतिश्चय उक्तस्तन्न-जन-¶जनकयो- 

अन्यं मरति खन्निकर्षतारतम्याभावात् । यदपि गोच्रजपदाथौखयः, तत्र॒ तदादितदन्ता- 

नां बद्धकमस्वेन मभ्य तस्याः अप्रवेशेन सूक्तया माच्रनन्तरं सा धनं न प्रामोति ; अपि 

त्कृष्टा सती भावृसखतानन्तरं भरामोति इति तदपि न --रोत्रजा इति सरूपेकशेषत्वेन पुंसामेव 
ग्रहणात् तथा च पूर्वोक्त भातृसुतेः सह गोजानां पुरुषस्वेन बद्धकऋमस्वाविशेरेण तत्रापि 

0 [र 

१. म० ९. २१७. ।१.प.फ.ब तः पुरोडाशः सरस्वतयादवेत्सस्य सा०। ३ भ. 

पठित० ! ४. भ. वाक्याक्रमेणादुष्ठानक्रम इति । एवं च । ५. भ. प्राप्े। &. प.फ.व. 

दोहः नास्ति । ७. भ. नजपदार्थ् 1 

(016५; 1. [1, 6८, ९, § 2. 
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भम 

नार्मद 

तस्याः प्रवेश्ासमव एवेति गव्याः । इदमयुक्तम् । नहि तावदेकदोषे कमाप्रतीतिः ; 

विग्रहवाक्ये अनेकदषपक्षे च मातुः पूवं पाठादेव क्त्प्रतीतिसंभवात्। अधिकरणविरोधोन-- 

विषयभेदात् । तत्र हि सारस्वतश्च सारस्वतश्चति सरूपैकरोषत्वाद्धिय्रह वाक्येऽपि न कमप्रती. 

तिः। अतः को वा क्रम इत्याकाट्कुनयां “ श्रातो मन््रक्मो युक्तः?” इति तत्क्रमेण यागानुष्टान- 
कमो निरूपितो न तु सवंत्ेकशेषे कमप्रतीत्यभावस्तदभिप्रेतः | अत्र तु “ पिता मात्रा ” 
ईति विजातीयेकरेषत्वाद्वि्यह वाक्यादवरयं करमग्रतीतेः स करमो युक्त एव। यच्चोक्तं जननी - 
जनकयोरिति, तदपि न--यतो गभधारणपोषणादिभिरल्याव्यकत्वेन अन्येऽतिरायोत्कर्ष- 

सु्पादयति माता, पिता तु निषेकड्देव। अदृष्टात् दृष्टस्येव प्राबल्येन दष्टोपकाराधिक्यान्मा- 
तु: सन्निकषौतिश्योऽस्ि । यदपि गोत्रजा इतील्यादिनोक्त, तदपि न--विजातीयानामपि 
ख्ीणां पुसां च एकविमक्तथन्तत्वाविरोधात् गोत्रजा इति जातिद्रव्यगुणा इतिशचैदन्रापि 
तथा बद्धकमता । यतः पित्रादेतस्सुतान्तानां सन्निहितत्वात् सपितृङ्करत्वाच्च अन्तरङ्गतवेन 
बद्धकमत्वं न पुंरूवेन नापि पाठमात्रेण , अतस्तत्घुतानां गोत्रजानां च न बद्धक्रमता | अतः 

पल्यभावे दुहिता, तदभावे दोहिवः, तदभावे माता, तदभावे पिता, तदभावे भ्राता, 
तद्भावे तत्सुतः, तदभावे पितामदहीलव कमः । तथा च चरहस्पतिः--““भार्या सुतविदही- 

नस्य तनयाऽस्य तस्य तु ! माता रिक्थहरी हेया राता वा तदनुज्ञया ॥ ईति | 

अस्याथः-- सुतविद्यीनस्य तस्य धनहारी भयो, तदभावे तनया, तदभावे तस्पु्ः 

तद्भावे माता, मात्रनुज्ञया मृतस्य आता वा, अत्रा गृहीतेऽपि मात्रु्तया गृहीतत्वा- 

देव मात्रा गृहीतमेवेति मातुरेव पितुः पूवे धनभाक्तमिति । यत्त बहस्पात्तिवाक्येऽपि 
तनयाञ्चब्दौ दुदहेतृदोहित्रपितृणामुपलक्षक इति, तन्न--अनुपपच्या हि रक्षकष्व 

दान्दानाम् | एवं च सर्वत्राविवदेन दुहितुरभाव दोहिन्रस्य धनमाच्छ वचनेष्व- 

विशिष्टमिति स्खव्यन्तरविरोधरूपानुपपत्या दहिवृदादित्रयोरेवोपख्कको न पितुः - 

तावतेवानुपपत्तेः परिक्षयात् । तत्परिक्षयश्च मानवादिवाक्यान्तरेषु पितुदौहित्रानन्त- 

यैस्यानियतस्वेनातो यावल्य्थं लक्षितेऽनुपपनत्तिरान्तिः, तावानेव सुतशब्देन रक्ष्यत 

इति न सर्वथा पितुदौहित्रानन्तरं प्रतीतिः । यच्च कातीयं ““चिभक्ते संस्थिते इति, तदपि 
वाबलान्न कमपरम् ; अपि तु वचनोक्ता अधिकारिण इत्येवमधिकारमात्र्रदेनपरमेव । 
विकव्पाभवेऽप्यपिदाब्दाथो वा्ब्दा न तु परोक्तरीदया पूवेषूवोभावपरास्ते } अभवे वा- 
दन्दस्य दिष्टेरपरयुज्यमानस्वात् , अप्यथ कोशात् प्रयोगाच्च । अथङाब्दोऽप्यानन्त्यपरो न 

क 

१ भ.घोपि न} २. अ० १.२. ७०.।३. भ. वत् नापि । ४--२५ ६३. । 
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बार्मद्धी 

मात्रनन्तरमेव पित्तामद्या धनसबन्धमाह- - तस्योक्तरीत्याऽक्रमपरस्वात् । अतस्तत्सुतानन्तर- 

मेवा्रैरोधत्वेन संबन्धं बोधयति, तथाऽपि स्वार्थाहानात् कमादिति च मूरपयांर््िना- 

या मूलोक्तमविस्द्मेव क्रम बोधयति न स्ववाक्यस्थं--क्रमादिति सामान्योक्तेमूखोक्त- 

वि्चेषणबोधनात्तत्रोपसंहाराच्चेति दिक् । तस्मात् व्याख्यानोक्तमेव युक्तमिति विन्ञाने- 
वरानुयाथेनोऽन्ये आहुः । वस्तुतस्तु प्रागुक्तरीत्या स ऋमो न युक्तः कन्तु स एवेति प्रागु- 
मेव--एकरोच कमाग्रतीत्या द्रयोयुगपत्तच्वग्रतीतावपि, प्रागुक्तविष्णुकात्यायनाभ्यां तथा 
मस्य स्फुटतया प्रतीतेः । “‹ विभक्ते संस्थित ›‡ इति कास्यायनवचनमप्युक्तारथे अनुक्र- 
तरम् 1 तस्य चाथः भ्रागुक्त एव न भवदुक्ता्थः । मूर एकडोषस्तु राधवेन छन्दोनुरोधेन 

च कृतो नोक्ताश्यकः । पाञ्चमिकन्यायस्य तु उक्तरीव्यवाविषय इति न न्यायमूखकत्व 
मपि मरस्य । किं च प्रागुक्तरीलयया जतनीजनकयोजेन्यं प्रनि सन्निकषतारतम्यमस्त्येवेति 

तदुक्तमयुक्तमेव । यत्त॒ गमधारणत्यादि , तन्न--गभधारणस्य पोषणस्य चातिप्रसक्त- 

स्वनाकिञ्चित्करस्वात् । अत एव बीजस्यव प्राधान्यं सिद्धान्तितं मनुना } अत एव च 
माता न स्ीत्यादि सङ्गच्छते । यत्त गोत्रजा इति सरूपेकङेषत्वन पुसामेव अरहणमिति, 
तन्न-- तथा सति पितराविध्यत्रापि तदापत्तेः । अथ तव “° पिता मारा” ईत्येकद्ेषो 
विरेषविहित इति चेत् इहापि “ पुमान् सिया *” उनि विश्षेषविहित इति पर्य । 
यदापे विजातीयानामपीत्यादि , तदाप न--सरूपेकदोषाभवेनकविभक्त.यन्तस्वानुपयो- 

गात्तच्रापि तस्यानिमित्तत्वाच्च, दृष्टान्ते न्द्रसस्वेन छिङ्गभदेऽपे प्रथमान्तत्वस्याऽऽवइयकस्य 

स्वेन ततो वेषम्याच्च } गोत्रजानां तत्सुतस्सह बद्धक्रमत्वाभावस्तु उक्तरीस्यव । 
ब्रहस्पतिवचनमप्यस्माकमेवानुकरख नं भवतां---यतो मात्रनन्तरं तत्र ्रतिवोक्तो न पितेति 
तन्न तुदाब्दस्य चाथकस्वेन तनया चत्यन्वयेन दुहितुदादहित्रदोहिर्रीपितणां ससुचयन विरोध- 

लेशोऽपि न } एतेन तनयाज्ञब्दस्यापरक्षकत्वाक्तस्तहषणाक्तरचापास्ता--तदुक्तरत्यव 
निवंहात् । तस्मात्तत्र तथेव कमो युक्तो न व्याख्याकारोक्त इति बोभ्यम् । यद्यपि कट्पतरो 

दायविभागे च विष्णुवाक्ये भ्नातृपत्रगामीव्यम्र“तदमावे बन्धुगामि?` “तदभावे सङकल्यागा- 

मिईति पटेन तद्धिरोधः, तथाऽपि ““तदभावे सङकल्यागामि” “तदभावे बन्धुगामि' "ईति 

मदनरस्नधृतपाडठे न विरोधः । युक्तश्वाय--मृरसंवादात् संभवतीति न्यायात् । एवं च 

स पाटश्चिन्त्य एवेत्ति न कश्चिदोषः--गोत्रजपदाथसङुल्यपदाथंयस्तुस्यत्वात् । एतेन तथा 

पाठं धुस्वाऽन्यथा व्याख्यातं यद्भून्तनः तदपास्तमिति दिक् । तेनं स्नुषायाः समुच्चयः | 

१. प. फ. ब. षष्टेकमिकं (?) । २. प. फ व. व विष०! ३. अ० १.२ ७० } 8. 

अ० १.२. ३७. 1 ५. म. ठंभ० | ६. प. ब. ततु तेन । ७. विष्णुस्श्र° अ० १७. । 
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पितामद्याश्वामवे समानगोयजाः सपिण्डाः पितामहादयो धनमाजः-गिनगो- 

तराणां सपिण्डानां बन्धुशब्देन ग्रहणात् । +> तज च पितुसन्तानाभवे पितामही 

पितामहः पितू्न्यस्ततपत्राश्च करमेण धनभाजः । +. पितामहसन्तानाभवे प्रपितामही 

प्रपितामहस्तत्पुजास्तत्सूनवश्च | इव्यवमासप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानां धनम्रहणं 

ॐ 

६, 

8 

वोतन्यम्।|** तेषामभावे समानोदकानां घन्षबन्धः | ते च सपिण्डानामुपरि सप्त 6 

वोेतव्याः | जन्मनामज्ञानावधिका वा ; यथाऽऽह ब्रृहन्मनः--““ सपिण्डता तु 

पुरुषे सप्तमे विनिवतते । समानोदकभावस्तु निवर्तेताऽऽचतदशात् । जम्मरनामनो- 

स्मृतेरेके तत्परं गोत्रसुच्यते॥'” इति ॥ 

सुबोधिनी 
चदयम् । एवं आतुसुतानन्तरं पितामह्या धघनभ्रहणे युक्छतरे सति ततोऽपि कमं विविच्य 
दशेयति-- तत्त च पितृसन्तानामाव इति,--पितृसन्तानो आरातृतत्ुतपय॑न्तः । 

जन्मनामेति,--सपिण्डानाञुपरीवयञुवेते । ततश्च सम्तुरुषानन्तरं याच्ज्जन्म नाम च 

बारुभदटरी 
सपिण्डत्वस्यातिप्रसक्तस्वेन मोरुपदानुरोधेनाऽऽह-- समानेति | तव हेत्वन्तरमप्याइ-- 

भिर्नति|सपिण्डानां-तेषामंपि। अस्य फर अभ्र स्फुटीभविष्यति।तस्सुतानन्तरं तस्या घनमाहि- 

स्वे निष्प्रत्यूह तदारभ्य ऋमं विविच्याऽऽह--तत्र चेति, तदुत्तरं उच्छरीष्या तस्या घनभरादित्वे 
चेव्यथैः । ततोऽन्तरद्भभावमाह-पि्रिति। स च तस्सुतान्तः। संभवादाह-पितुन्या इति। 

सापिण्ड्यस्य तावत्प्न्तमव सत्वादाह--सप्तमादिति+--सप्तममभिन्याप्येत्यथेः । अयः 

मेव न्यायः सोदकेष्वपि बोध्यः । ते च--समानोदकास्तु 1 नजु एवमपि न्यूनतेव अत जाह 

-- जन्मनामेति | सपिण्डानासुपरीस्य ुवतंते । तथा च सम्तपुरषानन्तरं चावञ्जन्म 

नाम॒ च स्वकुले ज्ञायते, तावद्रा समानोद्कसंक्ञा इत्यथः च:-- स्वथ ¦ चतुदंशानां 

पूरणश्चतुरद॑श्ः तस्मादूर्ध्वं निवर्तेतेत्य्थः । अधिकसड्म्रहाय पश्चान्तरमाह--जन्मनाग्नो- 

रिते,--आ इत्य नुवतेते जन्मनाम्नोस्स्दतेः क्तानादा ऊध्वं स निचततेस्येके आहुरित्यथेः। 

तथा च स्द्रत्यन्तरानुखन्धानद्वारा विकल्पः फक्तिः । स चधिकसड्घ्महाय न तु 

न्युनसङ्प्हाय-- तदम उक्तेः] अन्यतरस्यातिभ्रसक्त्वादुमयोस्ससुच्चयो बोध्यः ! तच्छब्देन 

पक्षभेदेनान्वयपरमश्ः । गोत्र-सगोत्रत्वम् ;--अद्नौ आद्यच् सामान्ये एकस्वं क्रीबल्वं च । 

१. क. व्यस्त । २. क स्तद्धाता।३. थ.द मिति सर्वं शुरतम् । ४.य. दु, 
नज्ञानावधिकेति ५ प. फ. ब. पिञमरस्फु० । ६. भ. न्यते । ७ प. फ. ब. वैः अपिकर। 

०16.: ९. 11, 6९. ४, ६ 3--6, 



७८८ यीज्ञवस्क्यस्प्रतिः [व्यवहाराध्याये 

भ्भ्गोत्रजामवि बन्धवो धनभाजः । बन्धवश्च त्रेवेधाः--आत्मबन्धवः 

पितृबन्धवो मातुबन्धवश्वेति। यथोक्तम्-““आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वञुः एुताः। 

आत्ममातुरुपजश् विज्ञेया आत्मबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुमातृष्वसुः 

सुताः। पितुमातु्पुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥ मातु; पितृष्वसुः पुतरामातुमातष्वसुः 

सुताः। मातुमोतख्पुचाश्च विज्ञेय मातुबान्धवाः॥” इति| + तत्र चान्तस््गवात्प्रथममा- 

त््मन्धवो घनमाजस्तदमवि पितुबैन्धवस्तद मावे मातुबन्धव इति कमो वेदितव्यः ॥ 
सुबोधिनी 

ज्ञायते तावद्वा समनेोदकसंज् इत्यथैः । गोत्रजामार्वे इति,- पितामंदी पितामहपित्रव्य- 

तत्पुत्राणां ्रपितामदीर्भपितामह पितामह भावृतस्पुत्रा्णां प्रपितामहमावृ्रपितामहपिवेश्रपि- 
49 ® # = 

तीमहजनावृतस्पुत्राणां श्रपितामहपिितामहैग्रीपतामहपितामहभ्रपितामहापेव आवृतत्पु्ाणां प्र 

पितामहम्रपितामहीप्र पितामहम्रपितामहप्रपितामह पितामह श्रावृतस्पुलाणां समानोदेकेष्वप्य - 

बाङमद्च 
जथाभिमे व्याचशट-गो्जामवे इति | बहवचनन्तेन इन्द्र॒ इयाह - बन्धव इति | 

{त्वर्थ । बद्धस्षातातपाद्यक्तक्रमेणाऽऽह--आत्मने!ति(?) | बान्धवाश्चेति पाठान्तरं तमेवा - 

ऽऽह- यथोक्तमिति । अन्न पुत्रादिग्रहणेन कन्यानामपि ग्रहणं प्रागुक्तरीदयति बोध्यम् । 

अत एव गार्गीबिन्धः कारीषगन्धीबन्धुः इत्यादिसङ्गतिः । तत्र कमे बाजमाह-- तत्र 

चेति.- तेषां मध्ये चेल्यथैः । प्रलयासत्यतिश्षयात् अन्तरङ्गत्वं प्रागुक्तसिद्धान्तरीत्या आह 

--तदभवे पेतब्रन्धवे इतं | अत एव ब्रृद्धसशातातप्छरप सङ्खतात भावः । 

एतेनाऽऽदौ बन्धुगामीति धत्वा तेनाऽऽत्मभगिनीमागमिनेयानामपि सगोच्रसपिण्डादिक्रमेण 

हणं भ्याख्यायेदं चिन्त्यं तेषु सत्स तेषां विभ्रकषैण तथा कमानेचित्यादिति अ्ान्तोक्तमपा- 
स्तम्--आत्मभगिन्यादेः पूवैमवेोक्तस्वात् । यद्यपि ^“ अातृबान्धवयोबेन्धः *' इति विश्वा- 

दिकोश्चादन्धुशब्दो बान्धवपरतयेव भ्याख्यातो व्याख्यात्रा तृणां पूचसुक्तत्वात् , तथाऽपि 

तस्य तावन्मात्राथत्वे बान्धवशब्द् एव वाच्ये बन्धुराब्दोक्तया भगवतोऽन्योऽष्यथोऽलाभि- 

मतः।न च तच्वमप्रसिद्धं ब्रह्मबन्धुरित्यादिप्रयो गांव “आस्मिवद्याऽऽत्मनो बन्धुः" "इलयादिप्रयो- 

१, ख. ग. याद्यास० | २. क बान्धवाः। ३ थ. द्. स्षकाई० ¡४ थ. दु. व बन्धवो 

धनमाज इति । ५. थ. "पितामहीः नास्ति। & द. `श्रतितामहपितामह् नास्ति। ७. त, 

इपि० ।<-त. णा प्रपितामहम्रपितामहमात्° । ९. "पितृप्रतितामह' नास्ति। १०,त. 

श्रतितामह अतृ नास्ति । ११, द एतदादि नतदुत्राणांः स्यन्ते नास्ति । १२. त. पितृप्रपि 

तामाह" नास्ति । १३. थ. पितृव्यततपु० 1 १४. द्. दातृ ° । ९५. प- फ. ब. तपेतेषां युक्तिर० 

१६९.प.ब त् भ्रकरुर | 

016 .: 1. 1, ऽ€५. , ऽइ 1--, 



दावाबिभागप्रकरणम्] ससव्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याद्य। च ७८९ 

र्नवन्धुनामभवि आचायः | तदभवे शिष्यः: पुत्राभवे यः प्रत्यासनः 1 

सपिण्डः, तदभवे आचार्यः, आचायौमवेऽन्तवासी †” इ्यापस्तम्बस्मरणात् ॥ 
शिष्यामवे सब्रह्मचारी घनभाक् | येन सहैकस्मादाचायौदुपनयनाध्यय- 2 

नतद्थक्ञानम्राप्निः, स सब्रह्मचारी । +.तदभावे ब्राह्मणद्रव्यं यः कश्चित् 3 

नार्भद्धी 
गा तथा च म्रियकारिण्यपि प्रयोगात् प्रकृते तत्वेन स्शरयन्तरानुरोधेनाऽऽचार्योऽपि कतेक 
दोषेण दवन्द्रकरणात्तदर्थोऽभरेमत इति गृढाश्षयेनाऽऽ< -- बन्धृनामिति+--उक्तबान्धरवा 

नामित्यथः । अभरिमं व्यच््-तदमवे रिष्य इति,--अन्रापि कतेकरेषेण तथा दन्द 

इति भावः । तेनानेकसजातीयसच्वे विभज्य तेग्रद्यम् । तदेव स्ख्स्यन्तरमाह- पुत्राभावे 

इति । यः प्रत्यासनः सपिण्डं इति अनेन पल्न्यादिवान्धवान्तानां सङ््रहः ! तस्य ततो 

मुख्यव्वायाऽऽह--आचायोभावें इति (>; अनन्तरस्सपिण्डाधः'ः ईव भमो मनुरपि । 

अत अध्व सकुल्यस्स्यादाचाथदिशष्य एव वा }”' ईति । अथाभिमं व्याच््े--्िष्या- 

मवि इति । चारीति एकवचनमन्तेवास्यभि्रायम् । सेन्द्ग्धत्वात्तदथमाह-- येनेति । 

सादिल्यं भासो । तदर्थति--तेदारथैत्यथैः । बह्म वेदः; ¡ तदध्ययनाथे व्रतमपि बह्म 

तच्चरतीति बरह्मचारी समानश्वासो बद्यचारी च सब्रह्मचारी ““ सुप्यजातौ ': ईति 
गिनि; । “चरणे बह्मचारिणि `` इंति सादेशः । तस्य समानत्वं वेदस्य वतस्य वा समान- 

त्वात् | तस्य तत्वं चाध्येतृमेदात् वेदभेदं बतमेद्ं वा परिकल्प्य बोध्यम् । तेन समानवे- 

दाध्ययननिभित्तबरह्यचयैवानिदय्थैः । समानं ब्रह्य वेदाध्ययनाथे बतं चरतीलयथैः भा- 

प्याद्धभ्यते । अत्र कृतेकरोषबहु वचनान्तसब्रह्यचारिश्देन इन्द्रः । अन्यथा तद्बोधकं 

छब्दान्तरमवाक्तं स्यात् । तत्र एकस्थाः उक्तः | द्वितीयस्य तु समानं बह्म श्रोत कर्म॑ 

चरतीति रंव्विक् इति । अत एव “‹ अ-तेवासी ऋत्विग्वा हरेत ° इति शङ्खः सङ्गच्छते। 
दरेतीयस्य ठः ह्य वेदः तेन सहितं विश्चिष्टं सब्रह्म वेदे तदङ्गानि तच्चरति जानातीति सः 
श्रोत्रिय इति । तुरीयस्य तु ब्रह्मचारिणा सह॒ सदशः सब्रह्मचारीति तदेतत् सवं ्िष्य- 

बदधिवेयद्यायं द्वितीयविशेषं च हृदि निधाय गूढाञ्चयेन न्यूनतां परिहरन् तद्भ्िमविशेषद्रयं 

सविदषमाह - क्रमेण तदभावे च ब्राह्मण इति। यः कश्ित्-- स्वपरजात्तिसाधारणो 
त भमत 

ज म म नाम 

१. | २. क. भ्यः नास्ति । २. भ. णतथाद्०। ४. भ. क्तविधबा० ।५. प. 

फ. ब. ण्डाद्यत्यभि ° । ६. । ७. प्. फ, ब, सेद्ध । ८. अ० ३. २. ७८. । 

९.अ० & ३. ८६. १०.१. फ. ब.थैः द्वि° । ११. प. फ़. ब. सच्िक । 

१२. प. फ. ब. तु ब्रह्मचारिणा सट ° | 

(016. 0.17, 566. "1, §§ 1--3. 



७९० याज्ञवस्क्यस्म॒तिः [व्यवहूराध्याये 

श्रोत्रियो गृह्वीयात्--“: श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजरन्”” इति गौतमस्म- 
रणात् ] रन्तद भवि ब्राह्मणमात्रम् ; यथाऽऽह मनुः--““सर्वेषामप्यभावे त॒ ब्राह्मणा 
किथिमागिनः | त्रैभियाः चया दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ " इति । *न कदा- 
चिदपि ब्राह्मणद्रव्यं राजा गृहीयात् --“* अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति 

ध्थतिः। ईति मनुवर्चनात् | नारदेन्युक्तम् -- ““ ब्राह्मणास्य तन्नास्य 

पतनी स्यात् तदा ञ्रातूपितरो तच्र “पिता हरेदपुत्रस्य ‡ इति वचनात् पितेवे वा पएू्वेषऽस्तु 
तद्नमते तु तत्पत्नी अननुमते ठु ज्येष्ठा वा पत्नी । ज्येष्टाङब्दस्सवणीथंः; । सवौ बा- 
दब्दाद्यदि सवणौस्स्युः, एतेनेतदपि व्याख्यातम्! “°म्तृणामग्रजः प्रेयात् कृश्चिचत्मचजेत वा | 

विभजेरन् धनं तस्य अरातरः खीधनं विना।॥> इति ॥ ्रृत्रियादिषु यु्नाणन्तु पितरि मातुर- 
९ 

भावेति पितुमौता हरेदधनं इत्यन्यविषयः भातरस्तथेति तथा शब्दः मरकाराथैः। सापर्नादि- 
"न [1 

नेन न्यायेन तेषां चाभाव इलयथः। ब्राह्मणास्य तंनारो इति-- बराह्मणार्थस्य कश्चन दायादो 

न चेत् , तदा ब्राह्मणायेव दातभ्यम् तदिति सामार्न्यानिरदेशोऽध्याहारेण ; कस्मिन् सति, 

बारुमद्धी 
बराह्मणः । श्रोत्रियः-बेदतदथेज्ञः । तद् बहुत्वे सति गमके विभज्य गृहीयुरि्याह- 

श्रोत्रिया इति+--ब्ा्यणा इत्यथः। मात्रम् अवधारणे । तेन श्रोत्रियघ्वब्यवच्छेदः । 

शिष्य एव वेल्प्रिमं मनुमाह--यथाऽऽहेति । सर्वेषां--पल्यादिश्रोत्रियान्तानाम् । त- 

स्येति भावः । अपिः एवार्थ व्युस्कमे ब्राह्मणा एव । बहुवचनं प्राग्वत् । वेदाध्यय- 

नघमोनुष्टितिमात्रमनत्राप्यपेश्चितमि्याह -- त्रेविदया इति, -- वेदत्रयाध्ययनकतौरः । 

सुचयः--घमीनुष्ठातारः । अन्तरिन्रियनिग्रहोऽप्यावश्यक इव्याह--दान्ता इति । 

तथा सति राजेति शेषः । तस्मादिति पटे राज्ञ इयथः । अन्यथा तु हानिरेवेति भावः | 

तदेव ध्वनयन्राह- न कदाचिदिति । राजा--अभिषिक्तः शोत्रियोऽपीलथैः । हीयत 
{४ इतयम्रिममेव । अहायोभेति,--ज्राह्यमिलथः । नियं-- सवथा । स्थितिः--मयौद् | 

उक्तमेव विशदयन् त्रविदयत्वादिगुणामावेऽपि जातिबाद्यणोऽप्यधिकाति सूचयन् 3क्तार्थ 
मानान्तरमप्याह--नारदेनाप्युक्तमिति । त्राह्मणा्थ॑स्योति,--तस्य स्वामिनो ब्राह्मणस्य 

9.-- २५. ४१. २.--९. १८८. | ३.--९. १८९. । ४. क. स्मरणात् ।५. । 
६. त. द्. स्यकङ्च० । ७. थ. दु. तदा० | <.थ, द्. न्येन नि० । ९.प.फ. ब. 

क्ताथेस्य चेत् । 
018. : (1. 17, ऽ&6, 77 , ९663-5, 
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दायादश्चेन कश्चन । ब्राह्मणायेव दातम्यमेनखी स्यान्द्रपोऽन्यथा]))'ईति | ** क्षजियादि- 
धनं सब्रहमचारिपयेन्तानामभवे राजा हरेत्, न ब्राह्मणः; यथाऽऽह मनुः--““ इतरेषां 

तु वणानां सवामवे हरन्दृपः * इति ॥१३५।१३६॥ 

सर्व॑भ्रातुसंग्रहाथैः । तत्सुतास्तवचुसारेणेव । गो व्रजा अपि सपिण्डसमानोदकैकपुरूपेकरषि- 
संबन्धाः क्रमेण दष्टवन्याः। बन्धुमातुखादिः। जाचार्योऽप्यथोनुक्तोऽपि पितृसस्तवात् गृद्धते। 

रिष्यउपनीतः सबद्यचायक चार्योपनीतः । एतेषां पूर्वाभावे पराधिकार इति । स्पष्ट- 

मन्यत् ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 

सुबोधेनी 

तन्नाशे तस्य स्वामिनो बाह्यणस्य नाशे स्तीव्यन्वयः । अथ वा तदिति पथक्पदम्। 

सर्वाभव इति--सब्ह्मचारिप्यन्तानाममाव इत्यथैः ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 

बारुभद्च 

नाशे सति । चेत् ---यदि ब्राह्यणा्थश्य तद्धनस्य कश्चन दायादो नास्ति, तदा 

तद्धनं बाद्यणायेव दातव्यमिल्यथेः । यद्वा तदिति भिन्नं पदं नाशे इत्यत्र स्वामिन इति 

जेषः । तत्- ब्राह्मणधनं सामान्येन नपुंसकूत्वनेदेंशः, विधेयलिङ्गं॑वा । अन्यथा- 

स्वयंहरणे । ब्राह्यणद्रव्यमिव्युक्तयाका्खितविरेषमाह --क्षुत्रियादीति } पल्यादीनामे- 

त्यादिस्सबरद्येत्यस्य । स्थित्तिरित्यभरिममेवाऽऽह--यथाऽऽहेति | इतरेषां - प्रागक्तवराह्मण- 

भिन्नानाम् । धनमिति शेषः । सवोमावे--पल्न्यादेसचाशपर॑न्तानामभावे । अत्र 

मन्वनुरोघेन गोतमस्य ब्राद्यणपरस्वम् न श्रो त्रियमाच्रपरत्वम् | मनावपि श्रोत्रियपरप्वं 

त्रैविद्या इस्यादिना स्पष्टमेव । एवं च तदुभयं तत्रेव साधकम् । शुद्धब्राह्मणपरस्तु नारद 
एव इति परे ! एवं मूखोक्तक्रमेण न कोऽपि दाष इति स्थनन् ॥ 

अत्र पुत्री तावत्पथन्तं यदुक्त, तच्छेषतया किञ्चित् सिद्धान्ततच्वं गूढतंममभिमतं 

स्पशा्थयुक्तानुवादसदिंतसुच्यते--पुच्रपौन्नग्रपोन्ञाणां विविधफरानि--दायहरणं, जीवतो 

वाक्यादिकरणं, वंशविच्छित्तिपरिंहरणं, पिण्डादिकरणं, नामसङ्कोतिकरणम् › कऋणादिदोष- 

निवरत्तिकरणं, पररोककरणं चेत्यादीनि स्व्यादीनि प्रतिपादितानि। तत्र मयु--'“एक एवा- 

रसः पुः पिव्यस्य वसुनः प्रञ्ुः । शेषाणामानृरस्यार्थ परद्चाततु प्रजीवनम्. ॥'” ईति, 
काकता

ं ता तानि 

१......1 २.--९. १८९. । ३. थ. वेहरेन्नुप इति । ४. प. फ. ब. त्युक्ता (?) ५. 
पृ, # ब. ट्म 1 (~ ९, ¶ ६३.। 

(०1€:. @. 11, 566, फ, ९& 5--9. 
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वार्भटी 

न भातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः 1” इति च । अत्र द्ितीयेन दायहरणं 

स्चेषाम विरोषेण प्रतिपादितं प्रतिनिधीनां कमेण तत्तदभावे, ओरसस्य तु पूर्वणवः मलमपि 
प्रागुक्तमेव--:' आरसो ध्मपस्नी तः तत्समः पुचिकासुतः । क्षेत्रजः श्चत्रजातस्तु सगोत्रेणे- 
तरेण वा ॥ गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्तः | कार्नानः कन्यकाजातो मातामह- 
सुतो मतः॥अश्चतायां क्षता वा जातः पौनयवस्सुतः।दद्यान्माता पितायं वा सपुत्रो दत्तको 

मवेत्॥ ऋतश्च ताभ्यां विक्छीतः क्रत्रिमस्स्यास्स्वयंकृतः । दत्तात्मा तु स्वयन्दन्तो गर्भे विन्नस्स- 

होढजः॥ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः! पिण्डदो ऽशहर्शेषां पूवामावे परः परः॥! 
"'सजार्तयिष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः॥१शदति। अत्र तत्सम इत्युक्स्या ओरसपुग्िकापुत्रस- 
मवाये समविभागस्सूचितः। अत एव मनुः--* पु्िकायां कृतायान्तु यदि पुत्रोऽचुजायते । 
समस्त विमागस्स्याजञ्ज्येष्ठता नास्ति हि चखियाः ॥ › इति । द्विविधक्चेत्रनसमवाये 
षष्टपञ्चमान्यतरां दहरः अन्ये चतुथाशहराः तदमावे तु प्रागुक्तरीतिरेव । यद्यपि ^“ विभागं 

चेत् ›› इत्यादिना ¢ विभागभावना ज्ञेया गहक्ेत्रश्च पौत्रकेः । * ईत्यन्तेन प्रोक्तविभाग- 
प्रकरणमध्यस्थत्वेनास्य “पिण्डदः” इत्यस्याच्रानुपयोगः पूवौध्याये प्रोक्तश्राद्धप्रकरणेऽपेक्षि- 
ताधिकायचुक्तेः प्रासङ्किकव्वे तु चरमोक्तिरुचिता तथा स्वारस्याभावरच } अतत एव विन्ञा- 

नेरवरेण ओरस इत्यादि अधुना सुख्यगोणयपुत्राणां दायग्रहणव्यवस्थां ददौयिष्यस्तषां 

स्वरूपं तावदाहेयवमवताय व्याख्याय च एवं भुंल्यामुख्यपुत्राननुक्रम्य एतेषां 
दायय्रहणे कऋममाह--इववमवतारितं पिण्डद इतीति । तथाऽपि यस्यांशहरत्वं तस्येव 

पिण्डदत्वामेल्यस्य सुख्यासुख्यातिदेिकपुत्रान्यविषयत्वं तादश्चपुत्रस्थरे तस्य सधनस्वे तथा 

संमवेऽपि अतथात्वे तस्य पिण्डदत्वावर्यकत्वात् ताष्टरास्य तस्य तद्धमेत्वान्न तद्विषयत्वम् | 

अत एव च ‹““अयुत्रोऽनेन विधिना सुतां ऊर्वी पुच्धिकाम् । यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम 

स्यात्स्वधाकरम् ॥ ›› ईति मनूक्तिः, “ यश्चा्थहरस्सपिण्डदायी पुः पितृवित्ताभावे पिण्डं 
दद्यात्” इति विष्णूक्तश्च सङ्गच्छते इव्येतद्थं तथाक्तिः । जत एव *क्षेत्रजादिसुतानेता- 

नेकादशयथोदितान् । पुत्रधतिनिधीनाहुः कियाखोपान्मनीषिणः ॥ >: ईति मनुः ! अत्र 

परादरवाक्थम् शोद्रं गृहीत्वा एकादशस्वं इतोऽग्यवदहितं प्राक् घरितानां तेषामेव तेनो- 
क्तत्वा्् पु्धिकसुतस्य तु बहुभ्यवधानेन पाथैक्येन तेनोक्तस्वात् । अत एव ““ओरसक्षे्रजौ 
पुत्रा पितुरिक्थस्य भागिनो ! दच्चापरे तु कमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः । `` ईति प्रागुक्तः | 

तेषां ततः प्रागुक्च्या ““ जरसः ® इत्यादिद्वादशपुत्रकमानुरोधेन एताचत्पयन्तं छक्षणान्यु- 

१ ००५५८१००१०७००१) 

१ व्य० १२८- १३२. 1 २..-९. ३९३. । ३. व्य ११७५4४९. । 9.-९, 

१२७. | ५.--९. १८०. । ६. ब. त. अतन । ७. मर ९. १६८.) 

<016.; 1. 11, 56५. ग. § 6. 
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बाठभद्री 

त्तानि किना पिण्डादिकरणम् । व्यतिरेके हेतुः ! तद्धोपं वौक्षयेलयर्थो वा, अकारप्रड्रुषो 

1 | प्रतिनिधित्वं चावयवान्वयेन न्यायसिद्ध वाचनिकं यथायथं बोध्यम् । अत एव तेन 

यथाक्रममेव पिण्डदः श्राद्धदः अश्ञहरः धनहरो वेदितभ्य इति व्याख्यातम् । “अनूढा 

स्तास्तु कानीनगृढोत्पन्नसहोढजाः । पौन्वश्च नेते स्युः पिण्डरिक्थां श्मानः ॥ "” इति 

विष्णुवाक्येऽप्येवमेव बोध्यम् ¦ मूखवाक्ये चकारेणान्यफलानामपि साधारणानां ससुच्चयः। 
एवमेव द्व्ाुष्यायणस्य क्षेत्रजस्य भागवि्ेषस्य प्रतिपादके विभागप्रकरणान्तगते 

८५अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः 1 उभयोरप्यसो सिकिथी पिण्डदाता च धर्मेतः॥ 
ईति मूखेक्तेः । ततः पूवैपये तदुक्तिफलादि बोध्यम् । तत्र॒ तथोक्तस्तु प्रकरणानुरोधात् 
नियोगनोत्पादनान्न तद्धनहारित्वमिति अ्रमनिरासाथत्वान् तदर्थमेव तरपरवृत्तश्वेति बोध्यम्| 

अत णव तद्पि तेन द्वयासुष्यायणस्य भागावेक्ेष दशेयंस्तस्य स्वरूपमाहेत्ये वसवतायं 

यथाक्रमं व्याख्यायोभयोरपुत्रस्वे तस्य द्ग्रासुष्यायणस्वेन प्रागुक्तं बोध्यम् । देवरादेः सपु- 

रत्वे तु अद्भथासुष्यायणः । स क्चित्रिण एव पुबो भवतीति तस्यैव रिस्थी पिण्डदश्च न बीजिन 

इति न तद्धेक्थी पिण्डदश्च नियमेन ; तदुक्तं मचुना--* क्रियाभ्बुपगमाटक्षेतं बीजार्थं यत्म- 
दीयते ! तस्येह भागिनो द्श्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ फर त्वनाभेसन्धाय क्षिणां बीज- 

नां तथा । प्रयश्च क्षेत्रिणामर्थो ब्ीजाद्योनिबंलीयसी ॥*` ईति । हत्येवं तात्पयं प्रकरितम्| 

किं च युख्यासुख्यमात्रुतातिरिच्छस्थरेऽप्यंश्हरत्व न पिण्डदृत्वं नियतम्। अत्र तु वेपरीव्यमिति 

सूचना्थ॑मपि नथोक्तिः। ततश्च पुत्रादीनां यद्धनं स्वामित्षबन्धादेव निमिनत्तादन्यस्वत्वा कान्तं त्रः 
पदायग्रहणं पुच्रस्वादिना अप्रतिबन्धरं भवतीत्ययमप्रतिबन्धो दायः--पितृपितामहादिधने तेषां 

तचचेन लोकय्रसिद्धजन्मतः सिद्ध स्वत्वस्याविदिष्टव्वात् } पल्यादीनां तु पुत्राद्यभावे स्वाम्य- 

आवे विषमविभागामतरे दानामावे च संभवात तत्तद्रपेणाते तत्तद्धावः प्रतिबन्धक इति 

सप्रतिबन्धो दायः । एव च तहेविध्यं सिद्धम् । ननु भवतूक्तरील्या पुत्रस्य, तत्पात्रादेस्तत्स- 

सवे कि मानमिति चेत् श्रण | “ अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकद्पना ॥ भूयौ पिताम- 

होपात्ता निबन्धो दनव्यमेव वा । तत्र स्थत्सदश्ञ स्वाम्य पितुः पुत्रस्य चव हि ॥ " ईति 

तत्रैव मूलं, %८येतृकं तु पिता न्यमनवाक्षमवाप्नुयात् । न तसपुतरकभेत्सा्थमकामस्स्वयम- 
जितम् ॥' इति प्रनुश्चेति । नन्वेवमपि द्वितीय किं मानमित्ति चेत् श्ण । «“* जीवतोवां ` 
क्यकरण्यत् भ्रव्यब्दुं भूरि भोजनात् । गयायां पपिण्डदानाच्च त्रिभिः पुवस्य पुत्रता" इति 

देवलश्च, ८ पिता माता च संप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणे्यदि । स पुत्रस्सकलं धमेमाप्लुयात्तेन 
तण त नान 

१ फ. अप्रशस्तस्तु । २. व्य० २२७०३. म. व्य स्पमाह् । ४९" र्; र् 

«. भ, बरीयपुत्रः पिच्यस्य व्ठुनः प्रभुः । शेषाणामानरंस्याथ प्रदात प्रजीवनम् । इति न भूतो 

न नाकम तत्तद भवि ओरसस्य तु प्रपूतीयवं ता०। ६. प.फ. ब. तं दा०। ७.व्य० १२०.१२१.। 
016:. @. 77, ५९५. ण, § 6. 
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[नो 2 कि ए श 

बाठमद्री 

कर्मणा ॥? इति सल्य्रतश्च ^“ स पुत्रः पितरं यस्तु जीवन्तमचुवतेयेत् । संस्थितं तर्ष॑येद्ध- 

क्त्या शनद्धेन विविधेन च ॥ ' इति एवमग्रेऽपि कमणोच्यते । “अपस्य तु ममेवकं ऊुरे 

महति भारत ! अपुत्रमेकषुवत्वमित्याहुर्मवादिनः ॥ चक्षरेकं च यद्चकः पुत्रर्चास्ति च 
मारत । चश्चु्नाशञे तनोर्नाशः पुत्रनाशे कुलक्षयः ॥ अनित्यतां च मरस्यानां मत्वा शोचामि 
पुत्रकम् । सन्तानस्याविनाश्चन्तु कामये मद्रमस्तु ते ॥ इति भारतम् । £^ अनन तु विधा- 

नेन पुरा चकते स्वपुत्रिकाम् । निबद्धं स्ववंशस्य स्वयं दक्षश्रजःपतिः॥ ददा स दश्च धर्माय 

करटयपाय त्रयोदश्च । सोमाय राज्ञे सस्करलय प्रातात्मा सप्तविंशतिम् ॥ *› इति मयुवचनाच्च । 

पिण्डादिविषये मूं तृक्तमेव । “न ह्यस्य युञ्यते कम॑ किञ्चिदामोन्जिबन्धनात् ॥ नाभि- 

व्याहारयद्ब्ह्य स्वधानिनयनारते 1 ”› इति मनुः । ““कृतचूडस्तु ऊुर्वीत उदकं पिण्डमेव च। 

स्वधाकारं न युञ्जीत मन्तर।चारं न कारयेत् ॥ इति भ्यासङ्च । “° अपुत्रेणव कतैव्यः पुत्र- 
प्रतिर्निाधस्सुतः । पिण्डोदकक्रिय्हितोयस्मात्तस्मास्प्मयत्नतः ॥ "" इत्यश्च | एवेन 

पुत्रवतोऽनधिकारस्सूचितः । ̂ “ अपुत्रेण सुतः कार्यो याद् तादक् प्रयत्नतः । पिण्डोदक- 

स्ियादहैतोनाीमसङ्कोतनाय च ॥ `` इति मनुः । ८“ धवसङ्कीतेनस्य च "` इति बृहस्पतौ 

पाठान्तरं तुर्यचरणे ! “ त्रयाणामुदकं कार्यं रिष पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्थस्सम्रदातषां पञ्चमो 

नोपपद्यते ॥: ईति मचुस्च । ̂ “ पुत्रः पौत्रः प्रपात्रो वा आ्आाता वा ्रातृसन्ततिः |” इत्यन्यत्र 

च | स्रातावेत्यत्र^तद्रद्वाइति पाठान्तरम् । ¢ पुलः पाच्रङ्च त्पुञः पुञ्िकासुत एव च ।*' 
इति स्तिसङ्ग्रहे च । ^“ पुत्रेषु वतैमानेषु नान्यो वे कारयस्स्वधाम् । पुत्रास्ते" ह- 

सकास्तेन यस्स्वेवं कुरते नरः ॥ “ आनुकूल्याद्वा पुरस्य श्राद्ध ॒कुयौत्सनाभिकः । ” 

इति ऋरयश्चङ्श्च । ““ उत्तमणोधमणमभ्यः पितरं आयते सुतः । अतस्तु विप- 

रीतेन नास्ति तन प्रयोजनम् ॥ काष्कुन्ति पितर--पुत्रान्नरकादतिभीरवः । गयां यास्यति 

यः कश्चित् सोऽस्मार् सन्तारयिष्यति ॥ करिष्यति दृषोत्सगमिष्टापूर्ते तथव च । पार्यि- 
व्यत्ति वाक्ये श्राद्धं दास्यति चान्वहम् ॥` इति ब्रहस्पतिश्च । ^" पुत्रश्चोत्पत्तिमात्रेण 

सस्छर्यादणमप्चिनात् | पितरं चाऽऽब्दिकाच्चारायतुमेधनकमेणा ।" इति सुमन्तुश्च । “ना- 

पुत्रस्य रोकोऽस्ति ” इति, “जायमानो वे ब्ाह्यणच्िभि ऋणवान् जायते बह्यचयैणषिभ्यो 

यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वाऽस्ति" इति, 

८८ ऋणमस्मिन्नयलयसतत्वं च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पदयेचचज्जीवतो सुखम् ” इति 
च श्रातिश्च । विष्णुवसिष्ठावप्येवम् । विन्दतीति पाठान्तरम् गच्छतीत्यत्र | तत्रापि विङेषः 
---““उ्ये्ठेन जातमात्रेण पु्रीभवति मानवः । पितृणामनुणश्चैव स ॒तस्मात्सर्वमहंति ॥ 
यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चाऽऽनन्त्यमरनुते । स पूवेधमजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ 
[वा 

१ ---९. १२८. ] २.--२. १७१. २.।३.-- ९. १८६.। ४. ५. हिसितास्ते० । 
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बाल्भट्री 

पितेव पारयेतपुत्रान् ज्येष्टो आतृन्यवीयसः । पुत्रवच्चापि वर्तेत ज्येष्ठे भूति धमेतः ॥ 

स्येष्टः ऊर वधैयति विनयति वा पुनः । ग्येष्ठः पूम्यतमो रोके व्येष्ठस्मद्धिरगर्हितः 8 
इति, ** पुत्रेण खोकाञ्जयति पोत्रेणानन्व्यमदनुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण वबश्चमासनोति विष्ट 

पम् ॥* इति च मयुः । “जातमात्रेण युवेण पितृणामनरणः पिता 1 इत्यत्रिश्च । “अपुत्रस्य 
गतिर्नास्ति स्वये नेव कदाचन ¦! येन केनाप्युपायेन पुत्र सम्पादयेत्स्वयम् । ° इति गादडच्च ¦ 

शङ्कख्िखितपशनसयश्च --“4्यत्र कचन जातेन पिता पुत्रेण नन्दति । तेन चानृणतं याति 
पितृणां पिण्डदेन वे ॥**इति ] “अश्निहोच्रं त्रयो वेदा यज्चश्च सहदक्षिणाः 1 ज्यष्पुतरप्रसूत- 

स्य कलां नादन्ति षोडशीम् ॥ पुपोजप्रतिष्टस्य बहुपत्रस्य जीवतः ! भस्कन्चवेदयक्तस्य हस्त- 

मात्रं त्रिविष्टपम् ॥ ` इति वसिष्टः । “अनन्ताः पुत्रिणो रोका नापुत्रस्य खकोऽस्ति इति 
श्रूयते । “ अग्रनास्सन्त्वपुत्रेणः इत्यभिश्नापः । “्रजाभिरञ्चे अग्तत्वमस्याम् ` इत्यपि 

निगमो भवतीति । नु पुत्रजननमावेण पितुनानृण्य ; किन्तु सम्यगनुद्खिष्टेन पुत्रेण शास्नी- 
यकमस्वनुष्ठितेषु पडचादानुण्यम् । अत एव वाजसनेपये वाद्यणे पुञानुशासनविधिस््मा- 

म्नातः--*' तस्मात् पुत्रमनुशिष्टं खोक्यमाहस्तस्मादेनमनुश्ासति यद्यनन किञच्चिदर्णया 

कतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात् पुत्रो सुञ्ति तस्माप्पुत्रौ नाम पुत्रेणवारिमह्छोके भरतितिष्ठ- 
ति” इति । अयमथेः--अस्ति किञ्चित् संप्रतिपत्तिनामकं कमे यदा पितुमेरणावस्लरो 

भवति, कदा पुत्रमहूय वेदाध्थयने यक्ते राकिकन्यापारे च यद्यत्कर्तैग्यजातं तस्य 

सर्॑स्य पृञ्चे स्प्रदानं कतैग्यं सेयं संप्रतिपत्तिः । तस्यां च सप्रतिपत्ता यस्मादनुशिष्टः 

पुत्रोऽधिकारी;, तस्मादनुशिष्ट॒पुत्र पररोकदितमाहुः । अत एव पुत्राजुशासनं युः 
पितरः स चानुरिष्टः पुत्रः स्वपित्रा शाख्ीयं कमेः अक्ष्णया वक्रत्वेन कृतं शाख्वेपरीलन 
छृतं भवति } एतस्मात् सवैस्मात् पापाद्धि स पितरं स्वय कमं सम्यगनुतिष्ठन्मोचयति । 

तस्मात् पुन्नाम्नो नरकात् बायत इति ब्युत्पस्या पुत्रो नाम ¦ अत एव मदविष्णू -“्पुन्ना- 

म्नो नरकायस्मास्यते पितर सुतः । तस्मास्पोच्छः पुन्न इति स्वयमेव स्वयसुवा ॥"" टति। 

हारीतः--“पुन्नामा निरयः प्रोक्तः छिन्नतन्तुश्च वेनरः । तत्र वे तायते यस्मात् तस्मात्पुत्र 
इति स्यतः ॥ यस्य ॒पुत्रद्छुचिदैश्च; पू वयसि धार्मिकः | नियन्ता चाऽऽत्मद्ापाणां 

सन्तारयति पूचैजान् ॥:: इति । बृहस्पतेश्च -“पुन्नाग्नो नस्कप्पुत्रः पितर आयते यतः । 

सुखखन्दशनेनापि तदुत्पत्तौ यतेत सः ॥ पोत्रोऽपि पत्रिकापुत्रः स्वगेप्राप्रकारवुभा | रि- 

क्थपिण्डब्ुदाने च सुतो सुपरेकास्पतो ॥” इति । स च पिता स्व्यषतः पुत्ररारारणवा 

स्मियू रोके यथाशा कम ङव॑न् प्रतितिष्ठतीति । एवं सति बहूनां मध्य यथावदनुास- 

१,--९. १३७. । २ व. नैक्य० | ३.प. फ. ब. दक्षाया @ 1 ४.प.फ.व, 

मश्ुधाव ¢) । ५ --९. १२८. । 
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बाटभद्ी 

नं प्रज्तामान्यादिग्रतिवन्धबाहुस्यान् कस्य चिदेव संवध्यते । अनुिष्टेष्वपि बहुषु यथावद्नु- 
छानं कस्यचिदेव अतः ज्येष्टः कनिष्टो वा यस्ताः स एवाऽऽनृण्यहेतुरिति कथं तथा 

प्रागुक्तमिति चेन्न । अनुद्ासनस्य संप्रतिपत्तिद्रारा विरक्षणपितृकृतपापनि वारणद्वारा भ्रति- 
बन्धविरक्षणपरलोकब्राप्तिफरकत्वस्योक्तरीया प्रतीयमानत्वेनाऽऽनुण्यहेतुत्वात् । अत 

एव छोक्य मित्याचक्षरस्वारस्यम्। भत एव च प्रागुक्तश्चतिस्श्लयादेसङ्कातिर्च । अन्यथा 
तद्विरोधो दुष्परिहर एव । अत एव च्येष्ठो न देयः--तस्थैव पुत्रका्थैकरणे सुर्य- 
स्वादिति सपरं विन्लनेश्वरादिभिर्क्तम् । एवं च पुञ्ादेस्तचवं सिद्धम् ! तञ्मापि 

विश्चेषः--सन्निदहितव्वेऽपि पुत्रादीनां पतितत्वादिदोषे कापि नाधिकारः-- ^“ पति- 

तो नाभिसस्कारं न क्रियां न च त्प॑णम् । कुयोदुन्मत्त एवापि नान्यथेद्यत्रवीद्यमः ॥ › 
इति स्दतेः । तथा च अस्वस्थोन्मत्तनास्तिकादिपुत्रसतवे पोत्रादीनां पुत्रप्रातिनिधित्वेनाधि- 
कारः 1 एवं ““पितृष्धिट् पतितष्षण्डो यश्च स्याद्रौपपातिकः । ओरसा अपि नेतंऽङो रुभेरन् 

्षत्रजाः कुतः ॥ ‡: इति नारदात् दायग्रहणेऽपि तथा बोध्यम् । वक्ष्यते चेदमनुपदमेव 
मूर्ता । तदभावे विभक्तेऽसंखष्िनि पल्य स्वयोते तादरपरिणीता संयता पत्नी सकलमेव 
धनं प्रथमं गृह्णाति, तद्भावे तादृशी दुहितेलयाददिदायहरणमात्रीयं कमं मुलक्रदुक्तवाच् 

““पत्नीदुदि तरेव पितरौ ख्रातरस्तथा । तत्सुता गोजो बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥ एषाम 
भावे पू्चैस्य धनभागुत्तरोत्तरः, स्वयौतस्य ह्यपुत्रस्य सवैवर्णेष्वयं विधिः ॥** इति ¦ अत पत्नी 
त्यनेन तादश्षपरिणीताराञ्चः--““पद्युनैः”” इत्यनुशासनात् । ““अपुत्राशयनं भैः पाख्यन्ती 
अते स्थिता । पस्ये दद्याच्च सा पिण्ड करस्नमदा रुभत च ॥ ” इति ब्ृद्धमनोः, “पत्नी 

भरैभरनहरी या स्याद्न्यभिचाभेचारिणी । तद भवे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत्तदा ॥ 
इति, “अपुस्याथ कुरुजा पत्नी दुहितरोऽपिवा । ?' इति च कालयायनवचनाच् संयंतस्वस्य 
साकल्यस्य च राभः । आय चद्रयं मिथस्समुच्चये । तेनांखहरत्वे तदा वदयकत्वं सूचितम् । 
एवं तदभावे तस्यास्तदावद्यकत्वं अन्येन तद्धरणे तस्यैव तदावद्यकस्वं न तस्या इति 
सूचितम् । धनहरीति तु यच'चपः्टतवेन बाध्यम् । विभागकथनानन्तरमस्योक्ततवा- 

विभक्तत्वस्य खाभः ! परनप्वाद्यपवादस्य ““सरृष्िनस्तु संसृष्टी † इत्यस्य वक्ष्यमाणस्वादस 

सृशिरखाभः । यद्यपि “ विभक्ते संस्थिते दभ्यं पुत्रभावे पिता हरेत् । आतुबौ जननी वाऽथ 

माता वा तदितः ऋमात् ॥* इति कात्यायनस्ष्तो कमादिदयुक्तम् । तथा «“ स्वयौतस्य 

दपुत्रस्य आकृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी '› इति शङ्करुढतो तद्- 
भवे इस्युक्तमचमन्यत्रापि । तच्च प्रागुक्तमेव । तथाऽपि न तानि क्रमबोधकानि -विक- 

क् त ता मा काति ज 

१.-- २३. २१.। २. अ०४.१.३३.।३. प. ब फ. तेवयस्य साकस्यरा० । ४. प. फ. 

ब. स्योक्तवस्यला० । ५. व्य० १३८. । 
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दायविभागग्रकरणम् | ससन्याख्यामिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या चं ७९७ 

बारुभद्धी 

स्पस्य स्मरणात् मिथो विरोधात् ^“ पित। हरेदपुत्रस्य सक्थं आतर पुत्र वा। ›: इतति, 
८ अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् । मातर्यपि च ब्ृत्तायां पितुमाता हरेद्धनम् ॥ 

इति च मनुविरोधात् । ^° जरातृणामप्रजाः प्रेयात् काश्चित् भ्रवजेत वा । विमजेरन्धनें 

तस्य शेषास्ततखीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन् सखीणामाजीवनक्चयात् । रक्षन्ति 

शय्यां मतुश्चदाच्छिन्दयारितरासु तु ॥* ईति नारदविरोधाच्च । एतेन “८ पुत्रः पौत्रः प्रपोत्रो 
वा भ्राता वा आावृसरन्ततिः 1*' इति दायग्रहणक्रमबोधकमित्यपास्तम् -- तस्य श्राद्धग्रक- 
रणस्थत्वाच्च } एवे च विकल्पघटितवाक्यानां न॑ कमबोधकत्वमित्ि सिद्धम्! स्पषटश्चायमथः 

पूवैमामांसायां ““ तल्यार्थास्तु विकब्पेरन् ® इत्यधिकरण । एवं च तेषामधिकारप्रदश्ञेनमा- 
त्रपरस्वं तथा सति शङ्कवाक्यं नारद्वाक्यं च संसुष्टिविषयक--“' संसृष्टानां तु यो भागस्ते- 

षामेव स इष्यते ।*› ईति संखष्टिनां प्रस्तुतत्वात् ! तथा च तन्द्धीणामनपत्यानां मरणमा- 

प्रतिपादनपरं तदिति तचम् । न च ^‹ अआ्रानृणामप्रजाः प्रेयान् ?' ईल्स्य संसखष्टिविष- 
यत्वे ^° संसृष्टानां तु यो भागः इत्यनेन पोनर्क्यमिति वाच्यम्--पूर्वोक्तविवरणेन 

खी धनस्याविभाज्यत्वस्य तत्खीणां भरणमात्रस्य च विधाने ताव्पयात्् । मनुवाक्य का 

त्यायनवाक्यं च पलन्यादिगणासक्वविषयतयाऽपि सुयोजमिति न कश्चिदोषलेश्रः । त्त्र 

दौद्कषीये तद्भावे इत्यस्य मध्यमणिन्यायनान्वयः । तत्र आजे तस्य पोत्राद्यमाव इत्यथः 

द्वितीये संख्ष्टिनो अतुरभाव इत्यथः । तस्य तत्वाभाव इति यावत् । पल्याद्यसस्वे 

इति शेषः । यद्वा उक्तरीलया उत्तरान्वय्येव तत् । एवं ““पिताहरेद पुत्रस्य 2 ईति मनु- 
वाक्यं !‹ विभक्ते संस्थिते ” इति काल्यायनवाक्यांशभूतं च संख्ष्टिविषयमेव--तदेकवा- 
क्यतानुरोधाव् । संखष्स्वं च यतो न येन चित् सह जपि तु पित्रा राला पिवृ्यर्णं वा 
चिभक्तो यः पुनः पित्रा जात्ना च एकत्र संस्थितः ““पितृभ्येणाथवा प्रलया सख तत्सखष्ट उच्यते!" 
इति इहस्पतेः । ^ अनपत्यस्य पुत्रस्य > ईति मयुवाक्यांशस्तु पत्नीदु हि वृदौदहित्राद्यमाव- 
परः--उक्तहेतोः । अत एव॒“ मातयैपि च दृत्तायाम् ” ईत्ति “ अपिच ` इयेतद्ररात् 

पित्रादिभ्रावृदुतान्तानामण्यभावपरम् | अत एव कातीये तव्पितुरिति पू्वच्वयि | त- 
प्पितुमाता पितामहीद्यथः । अन्यथा पौनरूक्तथादिति स्पष्टमेव । तत्र कमादिल्यस्य पोत्रा- 

दिक्रमं बीक्षयलयथः । व्यञ्छोपे पञ्चमी । यद्वा क्रमं वंश्परसम्परां अति भक्षयतीति माव 
सा । यद्वा र्म धनसबन्धक्रमं अतति गच्छतीति क्रमात् सवेचिश्ेषणमिदम् । एवमन्ध. 

१,--९. १८५. । २.,--२. २१७. | २३.--१३. २५. २६.।४. प. फ. ब. नः 

नासि । ५. प. फ ब. गेनारद० । ६. व्य० १६८. ।७. प, फ.ब. इविषये। <. प 

फ.बन्च णवा | ९.- २. ७२. । 
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७९८ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये 

बारुभद्री 

तापि यथासंभवं योजना प्राक् प्रतिपादितेव ¦ विकल्पादिरहितबहुविषयसट्ग्राहक ““एषा- 

ममाते ” इत्यर्धघटितेकमूखानुरोधनन्यषोमेतादसानामेव वाक्यानां अन्यथा योजममुचितं 

--खाघवादन्यथा गौरवं स्पष्टमेव । अच्र सवत्र शरतनिरूपितप्रत्यासत्तिरेव तद्रंहणे हेतुत्वेन 
विवक्षिता । अत्त एव ““ अनन्तरस्सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् `: ईंत्ति मयुः 1 ““बह- 

वो ज्ञातयो यन्न सङकल्या बान्धवास्तथा | यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपव्यधनं हरेत् ॥ ` 

इति छहस्पत्िः । “पुत्राभावे प्रत्यासन्नस्सपिण्डः'› ईत्यापस्तम्बश्च सङ्गच्छते । सा च प्रव्या- 

स्तिः शासतो खोकतश्च यथायथमवयवान्वयादिद्वारेण बोध्या । तथेव च पल्न्यीत्यादिना 

प्रदतं तेन । अत एव पुत्रिकासुत इल्यत्र ““अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्याम लङ्क्र- 

ताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुन्नो भवेदिति ॥ " इति वसिष्टोक्तया ^“ अपुलोऽनेन 
विधिना सुतां कुर्वित पुत्रिकाम् । यद्पस्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ ”* ईति 
मन्क्तया च सविदा दत्ता कन्या पुजिका तस्पुत्रस्वादेव ओरससमत्वं इयेकां व्याख्यां कत्वा 

पुत्रिकैव तादी सुतः स आरससम एव पिञवयनामल्पव्वात् माञ्ञवयवानां बाहुल्याच्च ; 
अत एव वसिष्टः--“वृतीयः पुश्चिकेव ?" इति भ्याख्यान्तरं छृतं तेन । पलन्यी्यादेवाक्ये 

एवकारस्य खर्वैत्र संबन्धः ] अन्यव्यवच्टदः | समवाये तत्फरु तत्फक्िताथ एव व्याख्या- 

यां प्रथममिति भ्रलयासच्यतिश्षयादिति तद्धावः । तदभावे दुहिता ^ यथेवाऽऽस्मा तथा 

पञ्ाः पुञ्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्न्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ 
ईति मनुः । ^ भवधन्ह्री पत्नी तां चिना दुहिता स्ता । अङ्घादङ्घात्संभ- 
वति पुत्रवद्रुहिता च्रणाम् । तस्माष्पिवृधने त्न्यः कथं गृह्णाति मानवः ॥"' ईति ब्रृहस्पतिः। 

“पुत्राभावे तु दुहिता तुस्यसन्तानदशैनात् । पुत्रश्च दुहिता चोभो पितुः सन्तानकारको ॥”" 
क्षे नारदश्च । तत्र चोडानूटढासमवाये अनृढेव--- प्रागुक्तकाल्यायनोक्तेः । एवमृढासु रतिष्ठि- 

तासमवाये अप्रतिष्टितेव । तदभावे प्रतिष्ठिता ^“ खरीधनं दुहितृणामप्रमत्तानां प्रतिष्ठितानां- 
चः" दते गौोतमवचनस्य पितृधनेऽपि तुस्यत्वात् । नेदं पुत्रिकाविषयं--“` तत्समः पुत्रि 
कासुतः'' द्वयस्य पुभ्रकरणे उक्तत्वात् । चेन दौ हिञसमुच्चयः । अत एव ““ अपुापोञ 
सन्ताने दौहिञ्ा घनमणप्ुयुः । पूर्वेषां तस्स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका मताः॥' इति विष्णुः। 

५ अकृता वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदजञास्घुतम् । पोत्री मातामहस्तेन दच्याप्पिण्डं 

हरेद्धनम् ॥” इति ““ दौहित्रो दयार रिक्थमपुत्रस्य पितहरेन् । स एव दद्याद्र पिण्डो पि- 

१. प. फ. ब. हैनवि० (१) । २ --९ १८७. ! म. बृहस्पतिः पुत्रा० । ३.--२५. 
६२ | ४.--२. १४. २.} ५.-- १७. १७. & --९* १२७ । ७.--१७ १५. ८९. 

१३०. । ९ --२५. ५५) ५६. १०.--१३. ५०१ ¶१.--२८- २४५ १२. च्य० १२८. 
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दायविभागप्रकरणम }] ससन्यास्यमिताक्षरा साश्वरूपव्याल्या च ७९.९, 

नाङभद्धी 

के मातामहाय च ॥ पौत्रदोदहित्रयोरखकि न विशेषोऽस्ति धर्मतः } तयोर्दिं मातापितरौ 

सेभूतौ तस्य देहतः ॥ पोच्रदादित्रयारूकि वि्ेषो नोपपद्यते । दौहिऽपि ह्य॒त्रेनं सन्ता- 
श्यति पौत्रवत् ॥ "2 इति च मनुश्च सङ्गच्छते । अत्र चेन दौहित्र एव तदभावे दौहिथ्या 

अपि ससय इति प्राक् प्रतिपादितमच्रापि बोध्यम् । तदरावे पितरो । त्र प्रथमं माता 
ततः पितेति व्याख्याङ्ृत् । आदृ पिता तता माता त्वन्तु भागुक्तमेव । ततो भ्रातरः । 
तथेदस्याथं उक्त एव] आनच्रस्या द्वितीयस्य तथेदयस्य प्रलयाक्षत्तिक्मेणत्यथः । तेन सोदरासोद्- 

रसमवाये प्रथमं सोदराः तदमव असोदरा इति सूचितम् } अत्र आतर इत्यनेन तथकञ्चे- 

षेण भगिनीनामपि ग्रहणम् तापि, कमो आातृवदिति प्रागुक्तमवेति बोध्यम्।तथेल्यस्य पितु- 
ऋमेणलयथकस्य तत्सुता इव्यञाऽपि मध्यमणिन्ययिनान्वयः ¦ तत्सुता इलस्य तयोः आातू- 

भगिन्योः सुता इत्यथः । सुता इत्यन्न प्राग्वत् कन्यानामपि ग्रहणं बोध्यम् › तचोक्तं प्राक् । 
गोञजपदेन पितामही समानगो्ाजाः पितासहस्नुषादयः सक्ष सपिण्डाः समानोदकाश्च 

सक्च तदुपरितनाः जन्मनासजञानावधिकाश्च । बन्धुशब्देन भिन्नगोत्रे बन्धुत्रयमाचायश्च । 

चाथकतथाराब्दस्य चरमे उत्कषीन् सब्रह्यचारिणश्चव्यथः । तेन चन्धुशिष्यमध्यवत्यीचाथस्य 

बरह्म चायैनन्तरस्य ऋत्विकश्रोत्रियदेर्च ससुकय इति केचितं । तच्वन्तु प्रागुक्तम् । '्श्रागु 
क्तसपिण्डाभावे आचाथस्तदभावे अन्तेवासी !› ईत्यापस्तम्ब॑ः । “अन्तेवासी ऋरिवग्ब?» 
इति शङ्कः । श्रोत्रिया बाद्यणस्यानपस्यस्य रिक्थं भजेरन्” इति गोतमः । “° सर्वेषामण्य- 
भावे तु ब्राह्यणा रिक्थमाणिनः |” ईति मनुः 1 “ ब्राह्यणाथेस्य तन्ना” इति नारदश्चति । 

परनीत्यादि न पिण्डदानक्रमबोधकं-- तस्यात्रानुक्तत्वात् । अत एव ““ पिण्डदोऽशहरश्चे- 

वाम्? ईलयस्य अनुचृत्तिसेमवेऽप्येषामभावे इव्यायुक्तं तेन भगवता । अत एव च सुख्यगो 

णसुतायवि सर्वैषां दायक्रम उच्यते इत्येवमवतारितमिदं तेन ' ग्यादशब्देन च रिक्थ- 

भागिनः-- स्युत्पत्तेः ““ विश्वामित्रं तु दायादं गाधिः कडि रम्दनः । जनयामास पुत्र तु 

तपोविद्याशमाव्मकम् ॥?` इति दरिवंशोक्तेः । ^“ पृते इव दायादानपि दापयेत् |` इत्यादौ 

युत्रभिन्नेऽपि तत्र तस्य प्रसिद्धत्वात् } अत एव ८“ पुत्रान््राठशा यानाह नृणां स्वायञुवो 
मनुः । तेषां षड्बन्धुदायादाप्षडदायादबान्धवाः ॥ ओरसः क्चेलजक्रव दन्तः इच्निम एव 
च । गृढोरन्नोऽपविद्धश्च दायादाबान्धवाश्च षट् ॥ कानीनश्च सहोढश्च ऋतः पोनभवस्तथा| 

स्वयन्दत्तश्च न्नोद्श्च षडदायादबान्धवाः 1 ईति मजुवाक्ये स्वपितृसपिण्डसमानोदकानां 

१.--९. १३२.। २. भ स्वि । ३. भ. दश्च पलीव्याश्च तेन्न तु)! ४.२.१४. ३. 
५. भ. स्वः श्रा्वि० । &.-२८. ४१, }-७.-९. १८८ | व्य०. १३२. 

९.---९. १.५८ -- १६० । 

016. 1. 11, 56५, 97, § &. 



८०० याङ्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

बाठभट्री 

सन्निहितरिक्थहरान्तराभावे पूवैषट्कस्य तदविक्थहरस्वं नोत्तरस्य, बान्धवत्वन्तु समानगो- 

त्रत्वेन चोदकप्रदानादिका्यकरत्वं वगेद्रयस्यापि सममेव । गोर््रिक्थ इति मनुवाक्ये 

दत्रिमग्रहणस्य पुत्रप्रतिनिधिप्रदशंनाथस्वादिव्येवसुक्तमूखाविरोधाय तेन व्याख्यातम् ।पिा- 

दिधने तु सर्वेषामविहेषश्चरमभिन्नानां पुिकासुतघरितानां तेषाम् अस्मात् प्रारुक्तमनोश्च। 
अत एव तयोः मिथो विरोधोऽपि न। अग्रे साधकानि तु पूवेमुक्तान्येव तस्मात् स्थितमेत- 

तदभावे यथाक्रम पल्यादयो धन भाज इति । नन्वस्तु दायहरणे प्रागुक्त, तथाऽपि अन्येषां 

पुत्रासाधारणकायौणां केषाञ्चिद्यथायथ पल्न्यादिष्वसंभवेन तत्र॒ विचारप्रसक्तथभावे 
पिण्डदानादौ कथं क्रम इति चेत् श्रुण । प्रागुक्तरीत्या दायहरणे सिद्धेन कमेणेव 

०८ यश्चाथेहरस्स पिण्डदायी * इति विष्णृक्तेः पिण्डदानादा क्रम इस्युस्सगैः । 

तत॒ पत्नीविष्ये वाक्यमपि प्रागेव वबृद्धमनृक्तमुक्तम् । तत्र॒ ^“ कर्स्नमशम् 
इत्यादिना दायहरत्व एव तस्या अधिकारः सृचितस्तस्य सधनत्वे' ¦ एतदर्थमेव तन्न 

तदुपादानमन्यथाभावे सेवाधिकारिणी । अत एवे “ भायौपिण्डं पतिदेचयाद्धतै भाय 
तथेव च । इवश्ादेस्तु स्नुषा चव तदभावे तु सोदरः ॥ ” इति, पितुः पुच्रेण कतेन्याः 

पिण्डदानादकक्छियाः ¦ पु्ाभावे तु पत्नी स्यात् पल्यभावे सहोदरः ॥ ` इति च 

शङ्खः । “पत्नी कयौत्सुताभावे सहोदरः । ” इति कौमेम् , “ अआतुश्रौता स्वयं॑चक्रे 

तद्धायी चेन्नविद्यते । तस्य अआतृसुतश्चक्रे यस्य॒ नास्ति सहोदरः ॥ `` इति ब्रह्मं च 
सङ्गच्छते ! दुदितस्तु तद्धनहवेस्वादेव पिण्डादिदत्वम् । एत्र च तद्भावेन तस्यास्तत्पर- 

दत्वम् ¦ दौहित्ाविषये वाक्यमपि मन्वाद्युक्तं प्रागेवोक्तम् । तत्र हरेद्धनमिल्यादिना तस्यापि 

दायहरत्व एवाधिकारः सूचितः। अत एव “श्राद्धं मातामहानां च द्यचदयं घनहारिणा। दोषि- 

ण विधिज्ञेन कर्तभ्यं विधिवत्सदा॥ "इति कोगाश्चिस्सङ्गच्छते। अत एव मातामहश्राद्धं मासि 

श्राद्धे सुजभाष्यकारौ नोचतुरेति सुदशेननेक्तम् । अत एव आश्वरायनेनापि सूते 
मातामहश्राद्धं नोक्तम् । एवं च ^“ यथा व्रतस्थोऽपि सुतः पितः कुर्यात् क्रियां नृप | 
उदकाद्यां महाबाहो दौहिञऽपि तथाति ॥* इति मास्स्यम् भविष्यपुराणं च । °°मातौ- 

महानामप्येवं श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः । मन्डो होमो यथान्यायं हेषमूहविवर्जितम् ॥'› इति 

विष्णुस्मरणम् । “ मातुः पितरमारभ्यच्नयो मातामहास्स्छरताः । तेषां त॒ पितृवच्छ्ध 

ङुथुदधेहिवसूनवः ॥ ` इति पुरुस्त्यस्मरणं चकवाक्यतानुरोधेन तयोरन्यथा योज्यम् 1 षि- 

१. भ. तेऽपि तदन्यथा एतदर्थमेव । २. भ. पत्नीनविद्य० (?)। ३. प. फ. ब. पिण्डः 
कु०। ४. भ. माता त्रयो माता०। ५. ब. वष्टुद्धं पावेणेम् । 

०16: @॥. 7, ऽ6०. णो, § 6. 



दायविभागप्रकरणम् }] ससव्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ८० १ 5) 

बाठमध्च 

तृवत् श्राद्धं पावंणं येषां सूत्रे तदुक्तं; तेषां तु स्वैथा तदावङ्यकम् इति । यद्वा तानि 

पुत्रिकासुतविषयाणि । इदम्भे स्फुरीमविष्यति । दहिया अप्येवम् । “न पुत्रस्य 

पितः चेव नायुजस्य तथाऽग्रजः । › ठति बोधायनादयक्तेसदभावे दायहरस्वेऽपे पिन्रोनें 

पिण्डदानादावधिकारः | आातृतत्पुत्रयोस्तु यथाक्रमं, वचनमप्यनुपदमेवोक्तम् | अत एव 

स्वथाऽपि तथोरनुक्रममधिकारः । “ तस्य भूतुसुतर्चक्रे !* इल्यादेपागुक्तमप्ये वेपर- 

सेव--उक्तमूलानुरोधात । तत्र भ्राता कनिष्ठ एव न अयष्ट; अङ्ञहरत्वऽपि उक्तनिपेधा- 

दिति बोध्यम् । ननु पिण्डद्ानादावप्येव क्रमे स्वीषयमाणे ^“ भ्नातृणमिकजातानामे- 

करचेस्पुत्रचान् भवेत् । सवीस्तांसेतन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरवीत् ॥ बहूनामकपत्नीनामेका 

च्पुत्रिणी भवेत् । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण श्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ इति मनाः, ““यचे- 

कजाता बहवो भूतरस्तु सहोदराः । एकस्यापि सुते जाते स्वे ते एत्रिणस्सुताः 

बह्टीनामेकपत्नीनमिष एव विधिस्स्मृतः । एका चेस्पुत्रेणी तासां सवीसां पिण्डद्स्तु 

सः ॥ ? इति बृहस्पतेश्च का गतिः 1 अयं मनुस्मृलयादा पाठः | भद्वातिके कोनस्तु- 

मे च °° सर्वे तेनेव ' इति पाठः । अन्य ^ सवे ते तेन ` इति पाठः । मेधा- 

तिथिसम्मतस्स्वायपाठः। “"्ययेकः इति कौस्तुमे पाठः | “पुश्निण्यो मनुरब्रवीत्; इति कस्तु 

मादो पाठः । एतेषं यथाश्रताथस्वे त्रयोदशपुत्रस्वापरया “° पुत्रान् द्वादश यानाह '' ईति 

मन्वायुकदरादशसङ्कयाविरोधापत्तः, अपृत्रदायाधिकारिकमबोधकोक्तमूरवाक्ये आातृसुतानां 

नवमस्थानस्थितिविसेधापत्तेः, पिण्डादययधिकारकमबोधकवाक्येऽपि “पत्नी आता च तज- 

इच * इत्यादौ तृतीयस्थानस्थितिविरोधापत्तेः ! तेषां तद्रदपुत्रल्वे पल्याः पूर्वमेव निवेशो- 

चित्यादिति चेत्--न । तेषां किचित्का्ं वस्वातिदेश्शपरस्वात् तेन तेषां वंशाषेच्छत्तेः पररो- 

कस्य पितृ्रटणदोषापाकरणस्य च करणेन त॑द्थ॑सवैदत्रामावे पल्यादिसच्वे दक्तकपरिग्रहो 

नेति तात्पर्यात् । अत एव “* एकजातानाम् " इत्ति हेत॒गमै विशेषणमप्यथवत् । तञ च 

“पुमान् चया?” ईत्यकदोषः-सदोढ्र इति ब्हस्पव्येकवाक्यत्वात् । अत एवं एकमातापि- 

तणामिति व्याख्यातं मेधातिथिना } अनेन तेषामेव तथा नियमो न सिक्पितृकाणां भिन्न. 

मातकाणां चेति सूचितम् । अत एवाभियुक्तः ! अत्र एकजातग्रहण भिन्नोदराणामेकाणितुका- 

णामपि सपिण्डान्तरलाभदश्ायां भातुसुतनियमो नेति ज्ञापनाय, न तु भातुखुतस्या्राह्यत्व- 

क्त(पनःथम्--श्राह्यणादिडये नास्ति भागिनेयस्सुतः कचित् } † इति इृद्धगातमवदञ 

निषेधस्तरयुपरंभात् । पुत्रवानिति मतुपा न व्वेवकमितति निषेधस्याञान वकाश इति । 
भम 

0 शा 8 | 

१. बोधा०(?)। २.--९- १८२, ३५ ३ (१) । ४ ९.-- १५८ ।५.प. फ. ब. क्तसवात्स- 

इया &. भ. धकमलनवम०(?) । ७. म. तूपुत्रकायैकारित्वद्रार पुत्री यकवत् । <. प. ब. 
्वृत्ा० ! ९. अ० १.२.६७. ¦ १०प.फ़. ब. एवमाता० । १.१, स ब. धसत्रान०। 

१२. भ. शः पुत्रराहिता इति ते° । 
(016.: @ [1], 6८. १४, § 6, 

१०२। 



८०२ याङ्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

[1 

बार्भट्री 

अत एव च सपरनीविषये वचनान्तरारंभः । आ्रातृणामिति निधोरणे षष्ठी । अत एव मध्य 

इति तेन व्याख्यातम् । तेन द्यकीयावयवान्वयेन णएकमातापिततृकत्वेन एकत्वं यथा तेषां, 

तथैकावयवान्वयेन सवौवयवान्वयससेन एकपुञ्ाव्वं सर्वेषामिति सूचितम् ; द्वपदीवत् 
द्रम्यासुप्यायणवच 1 अत एव तेनेकपुत्रेण सचौन् भ्रातृन् सपुत्रा मजुराहेति तेन 

उयाख्यानम् । एतन प्रागुक्तं पाठान्तरं निरस्तम् । अत एव च स्वे ते 

इव्युक्तिसङ्खतिः--अन्यथाऽन्ये ते इत्यादि ब्रूयात् । अ्रातृपदं स्फुटतया भगिनीनि 

रासद्यूचनद्रारा विषयप्रदश्नाथम् } यद्यपि अ्रातृणामित्यञ एकरोषस्यापि संभवः, तथाऽपि 

८१ ब्राह्यणादिये नास्ति भागिनेयस्सुतः क्वचित् 1› इति ब्द्धगातमोक्तेः पुमपत्यानामेव 
ग्रहणस । एकः-- एकोऽपि 1 अनेन द्व्यादेस्तस्े सुतरां तथेति सूचितम् । पुडावानित्य 

पुपदमेरसपर-तञाव तस्य सुल्यत्वात्, जात इत्ति तदेकवाक्यत्वाच । अनेनान्यत्नाय निय- 
मे नेति सूचितम् । अ पुञास्वेनेकानेकपुजप्रतीव्था सवैविषयमिदम् । अमरे तेनेत्यायुक्तिस्तु 
एकडा तथासे अनेका तथाव्वं निर्विवादमिव्येवंयरा } चेदित्यनेन जनकस्यैवातस्वे सर्वषां 

तच्छं दुरापास्ताभेति सूचितम् । अत एव भवेदिति संभावने छि । अत्र सवै वाक्याभेति 
न्यायेन ““एकस्येव द्वयोरेव अयाणामेवं वा ›› इत्यादिक्रमेण बोध्यम् । अत एव॒ अन्ये चे 

युडारहिता इति तेन व्याख्यातम् किल्च आ्रातृणामित्यनेन मर तत्र पुत्रत्वातिदेशः | तथा 

हि सति पण इति पुडावतीरिति च पदद्रयमधिकं स्यात् । तेन पुत्रेलेकेनेव पुञत्वातिदेश- 

सिद्धः पुच्चित्वातिदेशस्तेनति चत् खाघवात्तदेवास्तु कृत पुलत्वातिदेशेन } सोऽपि परिशेषात् 
कायातिदेदाः--पुञ्जिणः पुच्रवतीरिति श्रवणात् । त्र तद्धमातिदेरस्य फर् तूक्तं वक्ष्यमाणं 
चेति दिक] उक्तं चतत् स्खतिपादे िष्टाचारभ्रामाण्यप्रतिपादके“धअपि वा कारणाग्रहणप्रयुक्तानि 

प्रतीयेरन्” इति सुज भहाचर्यः। रामभीष्मयोस्तु स्नहपितु भक्तिवशात् विद्यमानधर्ममात्रा- 

थंदारयारेव साक्चाव्यवहितापव्यक्रतपित्रानृण्ययोयांग्षद्धिः । हिरण्मर्यासीताकरणं च खोका- 

पवादभीच्या वस्यक्तसीनागतानृल्लस्याभावाश्द्कानिव्रस्यथम् । मीष्मङच “भातृणामकजाता- 

नामेकशचस्पुञवान् मवेत् । सरवे तेनेव पुण पुणो मनुरवर्वात् ॥*” हैव्येवं .चिचिवीरयक्ष- 

तजपुन्रं र्ब्ध्वा पिञ्चरृणस्वात् केवरं यक्ता्थं पस्नीसंबन्ध आसीदित्यथौपत््याऽनुक्तमपि 
गम्यते ! यो वा पिण्ड पितुपाणौ विज्ञातेऽपि न दत्तत्वात् ““शाख्राथातिक्रमात् भीतो यजते 
वाद्यसो कथम् ॥ ` "इति । व्याख्यातं च न्यायसुधायां भटसोमेदवरश्मभिः-राममीप्मयो्थथा 
न विरुद्धाचरणकतप्वं, तथा विवृणोति रामेति । रतिपुत्राथत्वनिरासाय माच्रर्ञब्दः । नु 

एवं सति ““उहतुस्नातां तु यो भार्य सन्निधो नोपगच्छते । तस्या रजसि तं मासं पितर- 

स्तस्य हारते ॥ ›? इति विहितातिक्रमान् प्रल्यवायस्स्यादित्या्ञ्धय स्नेहापितु- 

१.प. ब. सति पुत्रव०] २.--९. १८२. । ३. प. ब. ठक्रमेऽपि । 

(01६: (1. 1, 5९९. 1, 8 6, 
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नारमद्च 

अक्तिवशादिन्युक्तम् । रामेण सीतास्नेहात् भा्यौन्तरागसमनचतग्रहणात् 1 भीष्मेण च 

शन्तनवे सत्यवती तत्पितरं याचित। त्वयि महाबले राज्याभिखापुके तिष्टति एतस्याः 

पुत्राणां राज्याखाभन्नमां ददामीति तपित्रा प्रग्राख्यातिे नेन राज्यं नाहं करै 

ध्यार्मः ति प्रतित्ताते त्वय्यनिच्छत्यपि त्वत्सन्ततिभयान्नतस्याः सन्ततीराञ्यभाभिनी स्या- 

दिति तव्पित्रा पुनः प्रलयाख्याते ““नापत्यहेतोरपि च करिष्ये तद्विनिश्वयम् ॥ अद्यप्र््ति मे 
दाद बद्यचयं म विष्यति ! ̀  इति पितृभक्त्या बद्यचयव्रतम्रहणात् नारित्तिकेन च असेन 
नित्यस्य छऋतुकार्गमनस्य बाधात् घमेमात्राथमहं मायौ परिणेष्यामी्युक्तया परिणीताया 

अगमनेऽप्यदोष इलयाश्चयः } एवमप्यनपत्यन्वेन पित्र्णानपाकरणान्, प्रल्वायः स्यादित्या श. 
इथ साक्षा्द्युक्तम् । साश्चादुपत्याभ्यां ङशख्वाभ्यां तपित्राचण्यो रामः व्यवहितःवचि- 

तर्वीथस्यापव्यधुतराष्वादिभिः कृतपित्राचरण्यो भष्मिः । ननु रामस्य धमौग्र दारान्तरसद्धाते 
“ध्यज्ञे यज्ञे प्रकते चीतां पत्नीं हिरण्मयीम् । 7 इति हिरण्मयीसीताकरणमपाथकं स्यादि- 
ल्ाशङ्कयाऽऽह--हिरण्मयीति । अपवाद्भीलया लक्ता या सीता तद्वतं तद्विषयं यदाचर 

स्यमनेष्ुयं तद्भावाचङ्कानिच्रस्यथः । रावणापहारदूषितां सीतां रामो भजत इति 

रोकापवादभयमात्रेणासो लक्ता; न सीत्ताया दुष्टत्वात् नापि रामस्य सीतायां नेष्ट्यै- 
मिति दचयोतथितु--खोकापवाद्मीति भ्रति लयागस्य निलसखपेश्चस्वात् । तस््रदभनाय 

त्यक्तशब्दस्य सीतापदेन सहसपेक्षसमासः कतः । कथं व्यवहितापत्यङृत पिवाचरण्यता 

भीष्मस्येदपेश्चायामाह-- भीष्मश्चेति । ननु तयोधभेमाच्रार्थं दारसद्धावः क्वचिद्रपि 

पुराणेतिहासयोरनुक्तः केन प्रमाणेन वा गम्यत इल्याश्चङ्धयाऽऽदह -- केवरूमि- 

ति । अपिशब्देन पलयहेतारचग्रश्डतीति विशेषणसामध्योदेवमवगम्यत इति सूचितम् | 

ननु मोहादष्यनुष्ठानोपपत्तेनकान्ततोऽथीपत्तिस्सभवतीलयाशङ्ध्य “ श्राद्धकाले मम परुः 

माया पिण्डस्ससुयतः । तं पिता मम हस्तेन भिचा भूमिमयाचत ॥ नेष कल्पो विधिरष्र 
इति निरिचेल्य चाप्यहम् | कुरष्वेव तदा पिण्ड दुत्तवानावैचारयन् ॥ :: इति भ्मिस्या- 

ल्यन्तनेपुण्यान्मोहास्तमवं दशैयितुमाह-- यो वेति ।¡ अव्र नभिीत्तकेन निलयस्य बाध 
इत्यंशो धमौथेदारान्तरसद्धाव इत्यश्चस्च न युक्त इति प्र तेपादितं गुरुचरणभेञ्डुषायां 

तत एव बोध्यम् । न चेवं द्वादश्चविधपुत्रप्र्तिपादनानन्तरं यत्त॒“ मातृणयेकजातानाम् ” 

दृस्याद्, तदपि आातुष्पुत्रस्य पुच्रीकरण्सभवे अन्येषां पुत्रीकरणनिषेधाथं न पुनः पुतत्व- 

प्रतिपादनाय-- “ तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः इस्यनन विरोधात् इति व्यास्याछ्दुक्ि- 

्विरुदेति वाच्यमू--आश्ययानववोधात् । तथा दहि । छि तन्निषेधः शब्दाथ उत तात्पया- 

१. महाभराते, आदिप० 9००. ७३५ ४. | २.प. फ. ब. गात् । ३.--७. १८२. । 
(016, 0.17, 966, ए, 9 6. 
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बारभट्र 

थः £ नाऽऽयः--अश्चरमयौदया तदप्रतीतेः । नान्व्यः-- संभावितशब्दत्यारेन तदङ्क 

निर्बीजत्वात् । तस्मान्नेदं युक्तम् । नन्वस्तु यथाश्चतसेमवः । अत आह--न पनरिति,-- 

पश्चादिल्यथे ; । दवाद्चचिधमुदाभावे पल्न्यादिसच्वे इत्यथैः ¦ अत॒ एवाऽऽह-- तत्सुता 
इति । तथा सत्ति इतरपुत्रचत् पलन्याः पूवमेव निदेल्लात्चिव्येन तथोक्तीवरोधः स्पष्ट एव | 

तथा सातिं उयोदशपुन्रत्वापच्या पुरान् द्वादश यानाह” ईति ददश्चसङ्कयविरोधापर्तिश्च- 
त्यपि बोध्यम्) तथा च न तस्य तदथप्रतिपादने तारयम् ;किन्तु एतदथंखण्डने इति बोध्यम्) 
ष्व वा तच्रवे हेतूपन्यासो न तु तत्रेति भावः । नन्वेवं कस्तं वचनां इत्ति चैत् 

आयुक्त एव बार्तिकसम्मत इति बोध्यम्रू--तद्नुक्तिस्तु अन्यत्र तस्योक्तत्वेन स्पष्टत्वात् । 

एतदुक्तस्तु एकदेर्युक्तोऽथान्तरानेराससूनचन पूवेकविरोधखण्डन माघ्रतात्प्येभति; तथा च तन्न 

नाऽऽग्रहोऽपि व्वत्रेति बोध्यम् । एतेन आज्ञोचनिणयस्था गुरूचरणोक्तिरपि व्याख्याता । तथा 

च वार्तिकेकवाक्यता सिद्धातथा च द्वादश्ञपत्रभिन्ननापि भ्रातृसुतेन तादखपिवृभ्यस्य प्रागुक्त 

कायासिद्ध्या तदथं पल्न्यादिसचे पुत्रान्तरपरिय्रहयो न कतन्य इति तत्वम् एतेन ्रातणाभिति 
सोद्रभ्रात्रमार्वविषयमविभक्तविषयं वेति न पुत्रव्वाततेदेश्ेऽयम्। अतस्तत्र सत्यकादरपुन्र- 

म्रतिनिधयो न कायोः स एवच्नातृणां पिण्डदो ऽखहर श्च इति वाचस्पतिमेधात्िथिकख्पतरुरत्ना 
करादयुक्तं परास्तम्--उक्तयुक्तेः, द्वाद पुत्रामावे पल्यीलयादिमूलोक्तेश्च | अत एव तस्मात् 

दत्तकपुच्रप्रशसेयप्मेति विज्ञानेश्वर इति निणयसिन्धृक्त, {२नकरायेनोक्त भातणाभिलयादि 

यु्रित्वातिदेरपरम्। तन्मूखं तु पुनामनरकाभध्रा्षिः पुंसः, लियः सपिण्डनाहेत्वसुभयोः इत्रिमा- 

करणं चेति मिश्रादिभिर्क्तं चापास्तम् । न चैवमपि मम्वादिवाक्यस्योक्ता्थकत्वेन भीष्म- 

विषयेऽग्रचचत्तिः मीष्मविचिच्रवीर्यो भिन्नमातरकावेकपित्रको व्यासविचिन्नवीयौवेकमानृको 
भिन्नपिव्कौ यथाकथञ्चित् तस्य धतराष्टादिः क्षेत्रजो नौरसः । एवं च कथे वातिंकादिसङ्ग- 

तिरति चेत्-न । तन्न षदाविषयत्वेन तदरोऽपि तस्यायुक्प्वेऽपि मनुवाक्यस्य तदर्थकत्वं 
दोषाभावेन प्रङ्तेष्टाथेसिद्धरम्स्युहत्वात् । अत एव पितृमक्तयैव तस्य पि व्रणौपाकरणम् 

अश्चिहोत्रादिना देवण्युक्तेः । किञ्च ^ त्रिभिक्णवाः इत्यादिश्चत्तिः न नेष्टिकनद्यचारि- 
विषया--तदणापाकरणस्य ब्रह्मचर्येणा भ्रेकायगदेना च सिद्धेः स्खृतिषूक्तस्वादिति गुरूचर- 

गे्क्तम् । तजन यदि तु वांतिकोक्तिरपि तदश्च योजनीये(त आम्रहस्त्हं इत्थं योज्यम् । 
एकजातानामित्यत्र एकच्चब्द्ः प्रधानपरः--"* माता भस्मी पितुः ५ येन जातस्स एव 

१. म. नन्वेवमस्तु यथाश्रुतसंमावितः ज्ञानदं एव सः अ०।२.ब. थः अत०। 
३.म० ९. १५८ । ४ भ. द्र मेधाति० 2) ! ५.प. फ.ब तकरं । ६. प. ब. तद्िष० | 

(016.: 0. 1], 5०५. णश), § 8. 
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बाख्भदट्री 

9 १.९८. सः । तस्माद्धरस्व दुष्यन्त मावमस्थारडकुन्तखाम् ॥ ̀  इति मारतोक्तेः । “° बीजस्यव च 
योन्याश्च बौजसुच्कृष्टुच्यते। सवभूतप्रसूतिहिं बौजरुक्षण्मीश्चता ॥? इति मनक्तेश्च। द्धे रजे 
तु वपरीत्य वाचनिकं तथा च एकपितृकत्वमात्रं विवक्षितम् । ब्रहस्पतिवाक्ये सहोद्रत्वमपि 
पिननुदृरमादुयेव अत एव सोदरा इत्युक्तिः । बहक इत्ति तु तत्र स्पष्टार्थं, - बहवोऽपीति 
तदथः । यद्वा भुयांसोऽपीत्यथः | कपिञ्जखाधिकरणन्यायेन बहुत्वस्य बहु वचनवोधितस्य 
त्रित्वे पये वसानमिति व्यवच्छेदुय बहव इत्युक्तम् । अथवा तु शब्दस्य चार्थत्वेन व्युत्कर- 
मेण च सहोद्राश्चेति वाक्यान्तरम्! तथा चोभयोरपि तद्पत्तिपादनं तदेकवाक्यतया ।मनु- 
वाक्यस्यापि प्रागुक्तरीयाथेद्रय बोध्यम् ¡ अत एव “८ एकयोनिग्रसूतानाम्”” इति स्तिसा- 

रससुचयोक्तपाठस्सङ्गच्छते । अत एव पुत्रवानिव्यत्न पुत्रपदं मातापित्रन्यतरजन्यपरं-- तञञ- 
जाते इद्युक्तिस्वारस्याच्च । एवे च तद्धिषयतया तत्र स्पषटेवेति । नन्वेवमपि ^‹ अपु- 
वस्य पितृव्यस्य तस्पुत्रो म्त॒जो भवेन् । एवे तस्य प्रङर्वीत श्राद्धं पिण्डोदककि- 

यास् ॥ बह्वीनामेकपत्नीनामेष एव विधिस्स्छतः । णएक्रा चेव्पुन्निणी तासां सवौसां 
पिण्डदस्तु सः ॥ इति ब्रृहत्परा्यरोक्तिविरोधपए्वेति चेत्-न-आशर्चनवबोधात् । 
तथाहि तत्र पूवौधस्योक्त एवाथः--तत्तुल्यत्वात् । अपुत्र ॒पिकेव्यस्य मावृजस्तस्पु्र 
भवेदिल्यन्वयः । अयुत्रपितुज्यत्वावच्छिन्नस्य भातुस्सुता तस्यापि पितृव्यत्वावच्छिन्नस्यापि 
पुत्रे भवेदिलयथेः--तदेकवाक्यत्वात् । सवै वाक्यमिति न्पायेन ग्याख्याने तुक्तविरोधः 

शाखान्तरविरोधङ्च स्पष्ट एव । भूातुजः एकोऽपि | अत एव तदेकवाक्यता । अयुत्रस्ये- 
नेन पुत्रसत्वे न तथेति सूचितम् ; अत एव पू तथा व्याख्यातम् । तब्याख्यानानुरोधेनं 

पितृग्यस्य भूतुज इत्यनेनोभयसबन्धः प्रागुक्छरूपः सूचितो भवेदिलयपि प्राग्वन् । अव 

पितृपल्न्यः सवौ मातरस्ता इतिवत् भ्रागुक्तरूपुत्रकाथकारिस्वं विर्धायते। तेन तदेकवा- 

क्यता इष्टसिद्धिदषाभावश्वेति सिद्धम् ।नन्वेवमयप्युत्तराधस्य का गत्तिरिति चेत् अच्रोच्यते-- 
पूवौयन केषांचित् पुत्रकायांणां विद्धया तदथ तस्परिग्रहं प्रतिपाद्य प्रसङ्गाद्विषयविशेषे 
पिण्डादिरूपकाय सिद्धेरपि अत एवेत्याह --स एवेति,--बुद्धिस्थो विलक्षणभरात पुज एवे- 
त्यथः । तस्य--तस्यापि। पितुच्यस्वावाच्छिच्नस्थापि ऊर्वीतित्यनेन तस्य स्वधमत्वं सूचितम् । 
श्राद्धमेको दिष्टादि । पिण्डपदेन दशसु दिनेषु दीयमानाः | उदकमञ्जख्िदिनादि । 

[क्रियापदेन नाभिखस्कारादि । यद्वा कियापदेन कमेधारयः | अत्त एव क्रियारे- 

पादित्येव मनुनोक्तम् । तथा चोत्तराधं प्रागुक्तक्रमेणोरसादिज्नाच्रन्तामावविषयम् । 

१ .महामा० आ० ७४. १०९.।२.प.फ. व.यैवसो०।३.प ब. याठुरोधा० | 8. 

पू. प, ब्. न्रुस्य रण | ष्ये, प. फ, 2 धन पितृपल्यः स॒% 

०1&.: 1, 1, 566. 7, ई & 



८०६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

बाल्मटी 

एवेन गोत्रजादित्यवच्छेदः } यद्वा आातुस्सुतानां बहूनां सस्वेऽपुत्रपितुभ्येण कनिष्टस्य 
तस्थव दत्तकत्वेन प॒त्रीकरणे तद्विषयम् । एवेन पल्न्यादिव्यवच्छेदुः । यद्धा 
अविभक्तश्नातुसुतविपयमर् । यद्वा विभक्तसंरृष्टाभृत॒सुताचेषयभ् । अन्न पक्षद्वये यथा 
पत्नीसस्वेऽपि दायहरत्वं भातः, तथा पल्न्यादिसस्वे भाच्रमावे तस्या धनहारित्वऽपि 
पिण्डदानादौ तस्थ वाधिकारो नांशहरणभ्रयुक्तोऽन्यस्य तत्र भूतुसच्वे जीवप्पितुकनिपेध- 
बाधकमिदं विज्ञेषविहितत्वात् । अञ पक्ति यथा ^ तस्य भूवृसुतश्चके इसयादिना न 

विरोधस्तथो>तं प्राक् | यद्वा इदं तादृश्चगतपितुकाविषयकमेवास्तु । सवथा परन्यादिरेव 

व्यवच्छेद्यः । वस्तुतस्तु द्रादश्चक्रेधपुच्रभावे परन्यादिसच्वे परषां यथाक्रममुन्रीया दयहर- 

स्वेऽपि श्राद्धदिकमपि वंश्ाविच्छित्यादिवत् भातृसुतेनैव कार्यमिति तदथंमपि दत्तकपरि- 
ग्रहो नेत्यनेन प्रतिपाद्यत इति न पूवैतो वैरूप्यम् । न च “यश्चा्थहरस्स पिण्डदायी ` 
इति विष्णुस्छत्तिविरोधः- - तद्धाधनाथेमेवास्य प्रढृततेः । तथा च तन्न पञ; पिवृवित्तेलयत्र 

पुत्रपदेनेकादशग्रतिनिधिवदेतस्यापि अहणेनोक्तनियमस्य तदन्य विष्वस्ववदेतदृन्यवि षयत्व- 
मपीति न तद्धिरोधः | तन्राऽपि पितृतित्ताभावेऽपील्यस्य तस्य निधनस्वेन तदसत्वेऽपीति- 

वदु क्तक्रमेण स्वस्याधिकारेऽपि तत्सच्वेनाधिकारेण तद्ग्राक्चावपःल्यथैः । न चैवमपि कथं 
तस्य॒यपितुस्वं तस्य साक्षञ्जनक एव प्रसिद्धेरिति वाच्यम् ““पितरो यच्च पूज्यन्ते पञ्चते 
पितरस्स्छताः । * इत्यादौ साश्चाज्जनकभिन्नऽपि पितुशब्दस्य प्रयोगात् । तथा च यच्चिरू- 
पितृपुत्रव्वं तत्कायेकरत्वं च तस्यति तत्र अहणमिति न दोषः । तथा च तस्य निधनव्वेऽपिं 

तथा सघनत्वे तदीयौष्वेदेहिकाचयुपयोगितावत्पयैन्तं तद्भ्युपयोगेच तस्मे दृच्वा जविष्ठ 
मधिकारिणा आह्यम् । अत एव वित्ताभावेऽपीद्युक्तम्, न त्वश्ाभावेऽपीति । अत एव च 

“अदायिकं राजगामि योषिद्धुलयोध्वेदेहिकम् । अपास्य श्रोच्रियद्ृभ्यं श्रोत्रियेभ्यस्तदधयेत्॥* 
इति काल्यायनेनोक्तम् | न चैवमपि ““ पये दद्याच्च सा पिण्डम् इति वबृद्धमनुविरोधः 
-- तस्या अशदहरत्वेऽपि त दातृत्वपरस्वस्य तस्योक्तस्वेन तद्रेपरीलयपरतया अत्र पश्चद्रये उक्तत्वा- 

दिति वाच्यम्-तस्य सङ्कस्पाश्चिदानमात्र परत्वात् । अत एव ““पूवै ता स्वश्चिहोच्रं मृते भेरि 

तद्धनम् । लभेत्पत्ित्रता नारी धमे एष सनातनः ॥ जज्धमं स्थावरं सवै कुप्यं हेम रसांबरम्। जा- 

द्य दापयेच्छाद्धं मासषाण्मासिकान्दिकम् ॥पितृग्यगुरूदौहिान् भवुस्सस्लीयमातुखान्। पूज- 

यक्करेव्यपूताभ्यां ब्द्धांश्चाप्यत्तिथीखियः ॥ `” इति प्रजापतिः सङ्गच्छते । किञ्च॒ तथात्वेऽम- 

न्धाकक्रियापत्तिः सा चोक्तरीलया तथा संमवत्ति न युक्ता । अत एव-- “'सवौभावे खियः 
ङ्युः स्वभतेणाममन्त्रकम् । ` इति भविष्यपुराण माकेण्डेयपुराणे च, “छुरदयेऽपि चोत्स- 

१. भ. द्धादिपरिहो। 

(016. 1. 1}, 566. श), § 6. 



दायविभागप्रकरणम्] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्यास्या च ८०७ 

वार्भदट्री 

न्न सखीभिः काय क्रिया नूप } + इति विष्णुपुराण, ““कुुद्रये ससुच्छिन्ने ्लीभिः कायौ 
रिया नृप । `? इति भारतं, ““सर्वेषां पुत्रहीनानां स्वभतेणाममन्त्रकम् । सवेबन्धुविहीनस्य 

पत्नी कयोस्सपिण्डनम् ॥ ”” इति स्खत्यन्तरं च सङ्गच्छेते । अत एव तत्कतृकमभ्भिदानमात्र 

समन्डाकमिस्युक्तं स्दतिषु । तथा च कात्यायनः--““अस्कृते न पत्या च इ्यभ्चिदानं 
समन्त्रकम् }। कर्त-यमितरत्सवं कारयेदन्यमेव दहि ॥ ” इति } अत पुव च “अपुत्रस्य 

चखिया कार्ये पिण्डं श्राद्धं तथोदकम् । क्रियालोपो न कतेग्यः प्रेतस्य गतिकाद्धिभिः ॥ 
ईति बोधायने श्रियारोप इत्याद्युक्तम् । अत एव च “धपिनृमातृसपिण्डस्नु सामानसाङ्ख- 

स्तथा | तत्सङ्चातगतेश्चव राक्ता वा धनहारिणा ॥ पृवौः क्रिया मध्यमाश्च पुत्राद्यरेव 
चोत्तराः ! दौोदिन्रैवा नरश्रेष्ठ कायौस्तु तनयस्तथा ॥*” इति विष्णुपुराणे, पराशरेण पुत्रां्रेवे 

यक्तम् । तस्य च भरातृसन्तव्यन्तेरित्यथेः । “पुत्रः पौत्र प्रपोत्रो वा तद्दवा ्रातुसन्तदिः ।* 
इति तेनेवोक्छत्वादिति केचिन् । वस्तुतस्तु द्वितीयपश्चे शङ्काया एवाभावेऽपि प्रथम- 

पश्चोक्तरत्या अत्र सवौभाव इत्युक्या तस्य द्वादञ्पुवाद्यमवे तादशञ्नावृसुतयोरभवे 

चदयर्थेन करुद्वयोच्छेदापरपययेण तस्य सथधनस्वे निधनत्वे च पलन्येव कार्यधित्ति परत्वं 

बृद्धमनोः तदप्युक्तरीत्या करुद्रयोच्छेदे तावन्मां समन्त्रकमन्यदमन्त्रकमेतदर्थमेर्व “अपु - 

त्रा पुत्रवत्पत्नीःः इत्यतिदेशस्तथा च तदर्थ धमेपुत्रा न विधेयः कुर्द यान्तगतस्य कस्य- 

चित्कनिष्ठस्य तचे तु तावन्मात्रे समन्त्रकं तया कार्य अन्यदन्यद्वारा समन््रकमेव करणी- 

यमिति न कश्चिद्धिरोध इति बोध्यम् । एतेन दुहिताऽपि तादशसद्धावे निरस्ता } एवं दाहि- 
त्रोऽपि सगोडसद्धावे भिन्नगोवस्य तदन धिकारात । अत एव “पुत्राभावे सपिण्डाः हिष्या- 

श दद्युस्तदभावे ऋषत्विगाचा्यौ** इति गोतमः सङ्गच्छते | अत एव न च दद्युरिति बहुव- 
चनेन उदकदानवत् सवः पिण्डदाने कायमिल्याशङ्कनीयं किन्तु पुत्रेणक कार्य तदभावे 
ग्रलयासन्नेन सपिण्डानामन्यतमेन तदभावे मावृसपिण्डादिना कायोमिति विज्ञनेश्वरेण 

व्याख्यातमाज्ञाचप्रकरणे । न चेवेम् ““ असगोत्रस्सगोत्रो वा यदिद्ली यदि वा 
पुमान् । प्रथमेऽहनि यो दद्यात् स दशाहं समापयेत् || ? इति बह्यपरिशेष्टस्य 

“असगोत्रस्सगोच्रो वा योऽपि दद्यात्सखे नरः । सोऽपि कुयाज्रवश्राद्धं खुद्धयत्त् दशमेऽहनि" 
इति दिबवोदा्सीयस्य च का गतिरेति चेत् पुवाद्यसन्निघानविषयं तदित्ति गृहाण । न 

चेवं प्रागुक्तमनुषिष्णुविरोध इति वाच्यम्--तस्यतद भावविषयत्वात् ! न च विनिगमना- 

१. ब. तिभार० । २. ¢) । ३. भ. त्रथिरेवचोत्तराः च भ्रातु (2) । ४. प. फ. व. 

व अपुत्रव्०} ५.-- १५.१३. ४.। 

(01९. : 1. 11, $€. णा, ऽ 6, 



८०५८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्पाये 

बाङमदट्री 

विरहः पिण्डाधिकारिक्रिमबोधकवाक्येषु प्रागुक्तेषु पुत्रः पौत्रः पत्नी आ्रातेल्यादिषु तदनन्तरं 
तदनुक्तेरव विनिगमिकायास्सरवात् । न च यश्चेति विष्णूपोदधक्ितपत्नीतिमूखाक्तकमस्य 
प्राबल्यं तदपेक्षया पुत्रस्येत्या्युपोद्धार्तम्रागुक्तवाक्यीयपिण्डदानादिक्रमस्येवान्तरङ्गस्वेन 

प्राबस्यात् } न च पौत्रदौहित्रयोरित्यादिप्रागुक्तमनोः तसेतोऽप्यन्तरङ्स्वम्---ातृणामि- 
त्यादुक्याऽस्य पुच्रस्यानियमव्येन ततोऽप्यन्तरङ्गत्वात् | अत एव उक्तवाक्यात् दाहित्रसत्वेऽ- 

पि सापल्यपुस्यैव करियाकरणाचारः सङ्गच्छते इति दिक् । पित्रोस्तु प्रागुक्तरीलेव निरासः। 
नन्वेवमपि अातृत्पुत्रसमवाये उक्तरीत्या द्विविधया क्रमेण तयोः प्ाक्षिरेति चेत्--श्चणु | 

““नानुजस्य तथाग्रजः”› इति बोधायनायुक्तनिषधेन पिण्डाधिकारक्रमबोधकवक्येषु आतु 

पदस्य कनिष्ठञ्रातृपरत्वस्यावरयं वक्तस्यत्वन तयोस्क्तरीतिद्यं न कमसततेऽपि भ्रातृणामि- 
त्यादविकशद्धस्य पभ्राथमिकतया ग्येष्टपश्सेन तस्यानधिकारेण तद्विषयमिदामियविरोधः 

यदि तु पत्नी अतेति पुत्रः पोत्र इति च न तत्र कमबोधकं किन्तु तर्स्वरूपबोधकम् । 

एवं च न दोषरेशः । कमस्तु दायहरणीय पएवोक्तविष्णवाक्यादिल्युच्यते । तदेकशद्वस्य 
तव सङ्ख्ाथकटेवनासङ्कोचन तत्स्तरेऽपि सुत एवधकारीलयनेन बोध्यते । एवं च ात्णा- 
मित्यादि सत्र बहुवचनं ̀  वारुणा नेतिवद्यथासमवप्राक्चानेकत्वानुवादः। वस्तुतस्तु““हरोऽनन्तरा”” 

तिवदेकशेषस्तत्र बोध्य इति न दोष इति तच्वं बोध्यम् । एवं च “नापुत्रस्य खोकोऽसि? 
इव्यादिशाखबोधितस्यापुत्रत्वग्रयुक्तदोषस्य निवृरयादि प्रागुक्त दादशविधयुत्रभिन्निनापि 

भ्रातृसुतेनापुत्रस्य पितृष्यस्य भवतीति मन्वेकवाक्यतया यथा पूवार्धेन प्रतिपाद्यते } अत 

एव सुते जाते पुत्रवान् भवेदिति जनिसत्तामात्राभ्यां तेषां पुत्रवत्वसद्कीतंन तथोत्तरार्धेन 
पिण्डादिरूपकायमपि तत एव तस्य॒ भचतीति अपूत्र प्रतिपाद्यते । अत एत्र ““सपिर्बुः 

पितुकुलयषु द्यधिकारो न विद्यते | न जीवन्तमतिक्रम्य किंञचिदद्यादिति श्रतिः ॥ » 

इति कालयायनस्य नात्र प्रचरृत्तिः । तथा च तदुपयोग्यंशहरत्वमपि तत्सच्वे तद्- 

भावे सिद्धम् । युक्तञ्चतत् स्वपुत्रेणव मवृसुतेनापि पिण्डादिनवांहस्य समस्तपिनृणां वंश 
विच्छेदपर्हारस्य ऋणापाकरणस्य परखाकस्य च संभवात् । एवं च तदथ केवर मूतुष्पु- 
त्रवतोऽपुत्रस्य दत्तकादिस्वीकारप्रब्रुत्तिनिराक्षः 1 एवं सति मन्वादवाक्यस्य तत्परत्ववत् 

पि्डदानादिपरस्वमपि बोध्यम् । अत एव तदेकवाक्यता स्वैतः सिद्धा । एवं सति न 
कस्यापि विरोधोऽनेन, नापि मिताक्षराविराधो नापि द्रष्दश्सङ्कयाविरोधो नापि मन्वादिवाक्षये 

क्िया्ण्याहारजदोषो नापि तस्स्थानानिवेशानुपपत्तिः । पु्रस्वेनाङृतानां मूर्विसुतानां 

१ 2) ।२.भ. ने तावतो वार्० | ३. अ०. 4. २.७. ४.प. व. पितुः पि०। 
५. म. ण्डपर० । &. प. फ. पुतानां तु तेषां । 
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दायविभागप्रकरणम्] ससन्याख्यमिताक्षरा सकश्वरूपव्याख्या चं ८०९, 

बाख्भद्री 

पट्न्यादिसस्वे तद्भावे पुत्रकायं्ररणापाकरणाष्ैकारिणासपि वचनादेक्थग्रहणानधिकारसं- 

भवात् तथा कृतानान्तु तषां मवस्येव । ततः प्राक् तदधिकारः पल्न्यादितः पूवै मदीयपिण्ड- 
५०५ (५. ५ [क क, क क [न + इ 1 ४१ 

दानारक्थाधकारो कश्चिद्धवेदिति कामनायां भातृसुतस्यव दृत्तकविधिना स्वीकार उचितं 

इत्यनेन सूचित भवति। उक्तफरूजनकतया पुकप्रटशस्यव तस्य पु्रप्रतिनिधिव्वेन स्वीकरण- 

सखुचिताभेति पाष्टभ्रतिनिधिन्यायसिद्धमेवानेन व्यङ्जितं च भवतीव्यलम् ! एतेन मनुवाक्यं 
म्राश्स्त्यपर पराङ्ञरवाक्य तु स्चातृभ्येण पिनृन्यपार्वेणश्राद्धमवरथं कतैभ्यमिस्येवंपरम् । 

पराशषरेणेव तदग्रे “पाचैणं तेन कायै स्यात् पच्रवद्धूतृजेन तु। पितृस्थाने ठु तं कृत्वा शेषो (?) 
पूवैवदाचरेत् ॥*‡ इत्यभिधानान्न तःपुत्रत्वप्रतिपादकम् उभयं त्रयो दश्चपुच्रत्वापत्तेरित्यपास्तम् , 

- विधिरवादिसं भवराहितस्य यथाकथञ्िद्धिधिसंसष्टस्यान्यथानुपपच्या द्विविधया शक्या्स्य 
प्रकृतानुपयोगेन वाक्यस्य लक्षणया प्राशस्व्यपरस्वस्य पूवमीमांसायां प्रथमस्य द्विवीये 
“ध्वायुवै क्षेपिष्ठा देवता `” इत्यादा प्रतिपादितत्वेनात्रातथास्वेते तदसंभवात् ; अत एव 
तदकल्पनात् ; अत एव च संखष्टत्वाच्च | न चापुेणवेव्यादिविधायकं-- तस्य दत्रप्रतिनिधि- 
त्वस्यकादश्षस्यव सच्वात् । तथा च “क्षेत्रजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् । पुत्र 
परतिनिधीनाहुः करियारोपान्मनीषिणः ॥” ईति मनुः । पुतरप्रतिनिधीन्--ओरसपुत्रिका- 
प्रतिनिधीन् । तेन तयोरभावे तदुपादानं सुख्यामावि प्रतिनिध्युपाद्ानस्य शआाख्रार्थत्वात् । 
अत एव च्रहस्पतिः--““ आ्यं॑विना यथा तेरु सद्भिः प्रतिनिधिः स्तः । तथकादज्ञ 
पुलास्स्युः पुच्निकोरसयोर्वेना ॥** इति ! तेन तयोरसत्र एव एते भवन्ति अत एवोक्तं 
४८ सन्तानकारणे तेषामोरसः पुचिका तथा 1” इति । एतेन सकौभावे ध्मेपुत्रपरं॒तद्रधा- 
सयमवाक्यम्--“* अपुत्रेण सुतः? इति । यादक् तादक् सपिण्डोऽसीपिण्डो वा सजातीयोऽ- 
न्यजातीयो वा ्यू्ान्य इति तदर्थं इति मिश्ररत्नाकरादुक्छमपास्तम्-- तस्य द्ादच्च- 
पुत्रविधिनोपसंहाराव् । अत्र ^ पुमांस एव पुत्रा मे जायेरन्” इति सूत्रे “ पुमांसं पुत्र 
माधेहि”* इल्यादिश्चतो च पुत्रपदस्य कन्यावाचित्वददेनात् कन्याना्मपि दानम्रतिग्रहयौ स्त 
इति कृष्णमन्वादयः । वस्तुतस्तु चिन्त्यमिदे -रोकदाक्याथविरुद्रस्वात् । तत्र विङ्ञोषणं 
त्वतिशयितपुंरूबबोधनाय तत्वं चानुद्िष्टत्वादि । स्पष्टं चेदं शब्दरत्न भावग्रकाखयादौ । एवं च 
सीतायाः कुन्त्याश्च महाभारतादौ दत्तकस्वोपाख्यानात् तथेव शिष्टाचाराच्च॑तये- 
युक्तमिति बोध्यम् । एतेन पुत्वविवक्षा तत्रेति मतमपास्तमिलयमर स्फुटीभविष्यति | 
एतेन मनुवाक्यस्यापि तच्च निरस्तम् । मिताक्षरा तु न विरुद्धा यथा, तथोक्तं प्राक् | 
एवमन्येषां सुयोजत्वे तथाऽस्तु अन्यथा प्रामादिकस्वमेवास्तु । एवं परा्रस्याप तत्परत्वं 
1 ए 0 

त ता-ता ७१०१०१०९ 

१. प. फ. ब. तंभव० । २. प. ब. “न? नास्ति! ३. प. व. “पुत्र नास्ति । ४.--९. 
१८०.।५. प. फ, ब. ण इति यादक् सपिण्डो वा सना० (?) । ६. प. फ. ब. शाञ्चवि० । 
७. भ चर एतेन | 

(016.: (1. 11, 560. ण, § &. 
102 



८१० याज्ञवस्क्यस्पतिः [व्यवहाराध्याय 

बाटभट्री 

न युक्छम्-संभवति प्रोक्तरीलया शक्याथपरप्वे लक्षणानोचिस्यात् । पूवौधस्यवकारस्योदकाक्केया 

इत्यस्य च श्रान्तग्रखुपित्त्वापत्तेः । वक्ष्यमाणाथमान्नप्रतिपादकस्वे च पोनरक्तथापातात् । 

उन्तराश्वस्य विवरणपरतया योजनेऽपि पूर्वाधिं तदोषतादवस्थ्यात् पूवेमध्यमयोः क्िययोरन- 

धिकारापत्तः ! एकोदष्ट तदापत्तश्च । न च “'सपिण्डीकरणाषरध्वै पिन्रोरेव हि पावणम् । 

पित्ृव्यश्रातृमातणामेकोद्िष्ट संदव दहि ॥ ^ इति काल्यानोक्तेः; सपिण्डीकरणादध्वै 

यचयन्र प्रदीयत ] आाच्र भगिन्य पुत्राय स्वामिने मातुराय च ध मित्राय गुरवे श्राद्धमका- 

दिष्टं न पावणम् ॥ ?: इति बृदढधवसिष्ठाच प्राप्तकोद्दिष्टबाधनाथमेवेदामति वाच्यम्--^ प- 

तृत्यभातमातणां ज्येष्ठानां पार्वणं भवेत् । एकोद्दिष्टं कनिष्ठानां दंपल्योः पावेणं मिथः ॥ " 

इति चत्तविशतिमतनिरोधापत्तेः ! न चात एव तद्यथा कन्नपेक्षया कनीय भपतृन्यादावेषय- 

मेवं तदपि अ्येटपितव्यविपयपिति वाच्यम-- सामान्यस्तः सङ्कोाचतन्यायन मानाभा- 

वात् । पूर्वं तेषां मध्ये कनिष्टपरस्वस्य उक्तस्वेऽपि कन्रपेश्चया तत्परत्वस्यानुक्तत्वन तद विरो- 

धात् । अच्र गुरः मन्त्रोपदेष्टा विद्याप्रदाता च । मानुपदं च म'तुसपत्नीपरं -- जनन्याः पा- 

वणविधानादेकोदिष्टविधानानुपपत्तेः । मम त पूववाक्येन योरपि तयोः सकरक्रियाप्राप्चा- 

युत्तर्रिया कथं कायौ उयेष्ठस्य इल्याकाट्ायां तदेकवाक्यतया तेन तस्यव पावेण 1चधायत्त 

इति न दोषः | अत एव “अपुत्रस्य पितृव्यस्य श्राद्धादि पितृचद्धवेत् | ” इति स्थ्रयन्त- 

रमप्यनुपपन्नम् । यद्वा इदञ्ुभयपरमस्तु पितृवदाचाराद्वयवस्था । किञ्च पावेणश्रद्धमवश्यं 

करव्यमियन्नावर्यशद्धस्याङ्खीकारार्थ॑त्वस्य निश्चयाथत्वस्य चास्तभवेनावघारणा्थैस्वस्य वा- 

च्यस्वेन तदेककर्दन्यमिल्यथः । अथवा तच्कतंब्यमेवलयर्थो वा । नाऽऽद्यः-- म्रागुक्तस्रलया 

पितृवदाचारपराक्ेकोदिष्टबोधापत्तेः; नान्यः--उक्तरीलेव तदकरणे दोषापत्तेरेति दिक् । यद्- 

पि नन्विल्यादि, तदपि न--““अपुत्रा पुत्र वत्पत्नी ” इ्युशनस्स्ष्तेः। पल्न्यां तत््वातिदेशेऽपिं 

यथा न तदाधिक्यं, तथाऽत्र तदतिदेरेन तदग्रतिपादकत्वेन तदनाधिक्येन तदविरोधात् । 

अन्यत्रान्यशञद्वः प्रयुञ्यमानो विनाऽपि वतिं वल्यथं गमयतीति न्याय।त् । अस्याग्रतिनिधि 

त्वन दाथययहणक्रमबोधकवाक्ये तत्र पाटोपपच्या तद्विरोधात् पिण्डादा त्वयमेव ततः प्रवर 

इत्युक्तम् । किध स्तु तदापधेक्यं न च तस्सङ्क्याविरोधः --तदाश्यानवबाधात् । तथा हे-- 

याज्ञवल्क्येन अरसपुच्रादयो वादश्च पत्रा गणिताः, ते च॑ प्रागुक्ता एव । हारीतोऽपि--“*षड- 

बन्धुदायादाः षड्बन्धुदायादाः स्वयसुत्पादितः रसः क्षेत्रजः पोनभवः काननः पात्रेका- 

पुतो गृहे गूढोत्पन्न इति बन्धुदायादाः । दन्तः कीतकोऽपविद्धः सोढः स्वयमुपागतः सह- 

[1 

१. भ. तव्याख्यनि मा० ! २. भ. न सक० । ३. ब.-युत्त० ॥ ४. प. फ. ब. यंचोपन- 

येवि (?) ।! ५ ब. घात् पिण्डा०। &. प. ब. भ्रख्य (2?) । ७.प.फब, याठेधात् 
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[# = दायविभागप्रकरणम् ] ससव्याख्यामिताक्षरा सविश्वख्पव्याख्या च ८१ 

बाठंभट्री 

सादृषटश्ेलबन्धुदायादा इति । यमोऽपि--“पुवास्तु वादस भ्र्ता सुनिभिस्त्वद किमिः । 

तेपां पड्बन्धुदप्यादुाः षडदायाद्वान्ववाः ॥ स्वथस्ुत्पादितस्त्वेको द्वितीयः त्रश्च जस्स्छतः । 
तृतीयः पुत्रिकापुत्र इति ध्मैविदो विदुः ॥ पौनमवश्चतुथस्तु कानीनश्चव पञ्चमः । गृहे 
तु गृढ उत्पन्नः षडेते पिण्डाः स्ताः ॥ अपविद्धस्सहोढश्च दत्तः ऊुत्रिम प्व च । पञ्चमः 

ऋतकः पुत्रो यश्चापनयते स्वयम् ॥ इयते मुनिभिः प्रोक्ताष्यडद्ायादबान्धवेाः । ` इति । 

ओरखादीनिमधाय “एते द्वादश पुत्रास्तु सन्तव्यथसुदाषहताः । आत्मजाः परजाश्चव रुभ्धा 

यादाच्छिकास्तथा ॥ तेषां बडवन्धुदायादाः पूर्वऽन्ये पितुरेव षट् } ?‡ इत्ति देवरोऽपि । 

ओरसादीन् कृत्धिमरहितान् यत्रकचनोत्पाद्दितसहितान भिधाय "तेषां यः पूते स श्रयार् | स 

एव दायहरः । स चान्यान् बिश्टुयात् ” इति विष्णुरपि । “आरसः क्षे्जश्चव पुत्रिकापुत्र 
एव च! कानीनश्च सहोढश्च गृढोत्पन्नस्तथव च ॥ पौन्मवोऽपविद्धश्च दत्तः कीतः कृतस्तथा । 

स्वयंचोपगतः पुत्रा द्वादशैते प्रकीर्तिताः ॥ एषां षडबन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः | 

पूवैः पूवैस्स्ष्रतः श्रेष्टो जघन्यो यो य उत्तरः ॥ क्रमादेते प्रवतेन्ते स्ते पितरे 
तद्धने । श्रेयसः श्रयसोऽभावे जघन्यस्तदवाम्मयात्?' ॥ रति नारदोऽपि । वर्सिष्ठाऽपि 

--“ दवादश पत्राः पुराणदृष्टाः । स्वयसुत्पादितः स्वक्ष संस्छकृतायामोरसः प्रथमः । तद्भावे 

नियुक्तायां क्षेत्रजो दवितीयः । वृर्तीयः पुविका विक्तायते । पौनसवश्वतुधैः । कानीनः पञ्चमः 
इत्यादि । मचुरपि-- पुत्रा्द्रादुञ्च यानाह नृणां स्वायसुवो मवुः। तेषां षडबन्धुदायादाः 

षडदायादबान्धवाः ॥ भौरसः कित्रजश्चैव दच्चः कृत्रिम एव च गृढेत्पन्नोऽप विद्धश्च 

दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ कानीनश्च सहोढश्च कतिः पौनमवस्तथा । स्वयन्दर्श्च शोदश 
षडदायादबान्धवाः ॥ `` ईति । अन्न कशचित् पत्रिकापत्रं विहाय कोद सुररयकृय द्ादत्व 

मुक्छम्। कश्चिद्धि पररतसमुक्तम। केशिन् कृचचिमं विहाय तमङ्गीट्ल तदुक्तम् । न च शेदस्यौरस- 

तवेनेव संगहात् एथगुक्तिभ्थथौ; अत एव केचित् तस्य गणनं न कतम् ; अत एव “< चतु- 

ख्िद्येकभाग स्स्युरवंणैरो बाद्यणादयः । क्षत्रजाख्खिब्येकभागा विड्जास्तु य्येकभागेनः ॥ "` 
ईति भिन्नजातीयानां विभाग उक्तः; अत एव च.सजातीयेष्वयस्"'दूलच्न कानीनाद्नुरोधेन 

सजातीयत्वसुररीकृत्य मूधावतिक्तादीनामोरसेऽन्तभौवं स्वीकृ शयुद्धापुत्रस्त्वोरसोऽपिं 
छस्स्न भागमन्याभावेऽपि न रभते इति विक्ञानेश्वरण व्याख्यातमिति वाच्यम्--तस्य 

तह्कक्चषणानाक्रान्तस्वात् । तथा हि-- द्विविधस्तावत् दद्राणुत्रः तज " शविभ्रान्म् धोवसि्तो हि 

कषवियायां विशच्ियाम् । अबषट्शुदयां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥ वेश्या ्वोस्तु 

१.---१५. २८ --३०. | २ --१७. १२. १२३. ५४.१५. १८. २१. ३.-९. २५८.- 

६०.1४. व्य० १२५. ५.य्य० १३३.। ६. प. ब. णनोक्तान्तलात् । 
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८९ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [म्यवहाराध्याये 

बार्भद्री 
राजान्यान्माहिष्योभ्रौ सुतौ स्तो । वेदयात्त॒ करणद् यां विन्नास्वेष विधिस्स्छतः॥” ईति 
मूखेन प्रतिपादित एकः) विष्णुनाऽपि-- “यत क्रचनोत्पादितश्च हाद '?इंति । वसिष्टेनाऽपि- 
शयद्धाुल एव षष्टो भवतीदयाहुः'' ईति । बोधायनेनापि-' 'द्विजातिप्रवराच्छ्रद्रायां जातः 

कामात्पारङवः* ईति । मनुनाऽपि--“ यं ब्राह्मणस्तु श्युदरायां कामादुत्पादयेस्सुतम् । स 

पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवस्स्रतः ॥* इति । द्वितीयस्तु द्विजातेदौस्यासुष्श्चः । तच्राऽऽ- 

द्यस्य न तद् भावेऽपि कतस्य धनहारििविस्-- “यद्यपि स्यात्त स्पुत्रो यद्युत्रोऽथवा भवेत् । 
नाधिकं दशमादद्ात् ्ुद्धाएुत्राय धर्मतः ॥7* ईति मनूक्तेः । इत एव क्षत्नियवेश्यापुत्रयोः 

सवणौुत्राभावे सत्रै घनहरण सिद्धम् । द्वितीयस्तु ‹' जातोऽपि दास्यां शयूदेण ›› ईदैलयत्र 
शद्रग्रहणात् पितुरिच्छयाऽपि नांच भजत, नाप्यध, दूरत एव ङइर्स्नं; किन्त्वनुकूरश्वेञ्जीवन- 

मात्रं रभत इति । ओरसरक्चणन्तु भूरे--"“ओरसो धभपत्नीजः' ईति । वसिष्ठोऽध्युक्तः। 
विष्णुः “जथ द्वादश पुत्रा भवन्ति। स्वक्षेत्रे संस्करृतायासुत्पादितः स्वयमौरसः प्रथमः।* 

ईति । देवरोऽपि--“संस्छृतायां च भायौयां स्वयसुस्पादितो हि यः । ओरसो नाम 

पुत्रस्सः'* इति । आपस्तंबोऽपि--'*सवर्णो पूवैशाखविदहितां यथर्तु गच्छतः पुत्रास्तेषां 
कमीभिः संबद्धः! दयेनाव्यतिक्रमश्चोभयेोः।** ईति । बोधायनोऽपि--“खवणोयां संस्कृतायां 

स्वयञुस्पादितमोरसं पृक्तं विद्यात्" इति । श्रतिश्च ““अङ्धादङ्गाचचःः इति | ““आधत्त पितरो 
गभ कमार सस्करात्जम् । यथेह पुरषस्याऽऽव्मा तस्माच्वाभेह जायसे ॥ आत्मा पुत्र इति 
म्रोच्छः पितुमोतुरयमरहात् । स्वै त्रायसे यस्मात् पुत्रस्तनासि संचितः ॥ ` इति च । 

सवणौ धमेविवाहोढा धर्मपत्नीं तस्यां जात ओरसः सुतो सख्य इयत एव विक्ानेश्वरेण 
व्याख्यातम्! मनुनाऽपि--““स्वक्षे संस्छृतायान्तु प्रञसुष्पादयेस्स्वयम् । तमोरसं विजानी- 
यापर प्राथमकष्पिकम्॥'* ईति ।एवं च श्ुद्रापुत्रस्य द्विविधस्यापि तद्धक्चणीनाकरान्तत्वात् पथ- 
गुक्तिः । अत्त एव मूर्धावसिक्तादीनामोरसेष्वन्तभांव इति विन्तनेश्वरेणोक्तम् । शद्ा- 

पुत्रस्तु ओरसोऽपीलत्र तु सथोगिको न तु रूढः ¡ केषांचित् गः.नाकरणे बीजन्तु कृत्स्न. 
धनहारिव्वाभावादेव | मरेन तु ““चतुः'' इत्य द्दिना क्षन्रियापुत्रादिवनत्तस्य कथनं प्राङृतमेव । 

मनुनापि पूर्वै पुश्धिकायुञ्जस्य ^“ दौहिञ एव च हरेत्" इत्यादिना कथनात्तत्रानुक्तिरिति 
न न्यूनता । स्वेथा ततः पु्राधिक्यलाभान्न द्वादशत्वं नियनम् । अत एव च क्षेत्रजाद्य- 

पेक्षया पुत्रिकापुन्रस्याऽऽधिक्ये द्रादशसङ्ख्यात्तिरेक आप्नोति भवतु को दोषः त्रयोददोऽयं 

१. आन ९१, ९२. । २.--१५५. २७. २.- १७.३८. । ४.० २.२.२९ 

--३० | ५.--९. १७८. 1 &.--९. १८५४. । ७. व्य० ३६. । ८. व्य० १२८. । 

९. अ. क्तः देव० । १०.-- १५, १.--२. | ११.--घ० २. १३. १-२.। १२. ध्र. 

२. १४. | १३. ९ २६६. । १४. प. ब. णाक्रा० । १५. प. फ, ब. तदुषणताके० । १६. 

व्य० १२५. । 
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दायविभागध्रकरणम्) ससन्याख्यमभिताक्षरा सविश्वरूपन्या्या च ८१३ 

बारुभदट्री 

दुत्रोऽस्िविति मेधातिथिना भ्याख्यातम् 1 अ एव विद्धानेश्वरण श्रातृणांमित्यस्य तथा- 

व्याख्याने सङ्ख्याविरोधरूपदोषाद्धावन न कृतम् । अत एव च चृहस्पतिः -““ पुत्राख्रयो- 
दश भोक्ता मनुना येऽनुपूर्व॑श्ञः ! सन्तानकारणात्तेषामेरसः पुल्िका तथा ॥ आज्यं विना 

यथा तैर सद्धिः प्रतिनिधिस्स्तः । तथक्राद्श्च पुत्रास्तु पत्रिकारसयोर्विना ॥°› इति । 
एव च तत्र तत्र द्ादश्चत्वोक्तिस्तत्र तत्र परिगाणितानां स्पुटतया सङ्म्याबोधनद्वारा न्युनत्व- 
व्यवच्छदना्था नाऽऽधिक्यव्यवच्छेदाथौ । तथाञन्येषां यथास मचमन्तभौवमभित्र्य 

देति न दोषः | अन्यथा तेन तत्र तस्य गणनात्तस्यान्यन्नागणनान्मथा विरोधः स्पष्टः । 

एवभ्नेवकारेऽपि वासिष्ठो योज्य; । तस्मात्तदाधिक्ये न दोपः 1 एतेन कास्तुमोक्तं 
तदुषणं निरस्तम् । दह्ितीयदूषणमपि प्रागेव निरस्तप्रायम् । एव च यथा 

सपत्नीपुत्रस्यागृहीतस्यापि पिण्डदाना्यधिकारित्वात् पित्रपल्य इस्यादिंशाखात् रोकन्य वहा- 

राच्च पुतत्वं निर्विवाद्; तथा तच तस्सहपाठात् मावरसुतस्याप्यगृहयीतस्थेव पुत्रत्व विधीयत इस्यु- 

चितम्! मनुयन्येऽपि तस्य तथाबोधकं वाक्ान्तरमस्ति । एवे च तदतिदिष्टस्य वित्तीङा- 
सेऽपि वन्राधिकासे यथा, तथा तदतिदेशबिषय्याणां पल्यादीनामन्या मावे तस्य निधेनस्वे 

धनराभं विनाऽपि श्राद्धग्धिकारः। एवं च विष्णुवाक्ये पुत्रक्ब्देन सवेविधयुच्रो गद्यते) तत्र 
अतिदेक्षवाक्यानि तु ““अयुत्ा पुत्रवस्पलनी'' इ्युश्चनाः, ““यथवाऽऽत्मा तथा पुच्चः पुत्रेण 

दुहिता समा । ईति मयुः, “"बह्खीनामेकपर्ननिस्”* ईति “पितेव पाख्येद्पुत्रान् 

ज्येष्ठो आत्न्यवीयसः । पुत्रवच्चापि वर्तेरन्ञयष्ठे आ्चातरि धमतः ॥ '* “यो ज्येष्टो 
उयेषठव्रत्तिरस्यान्मातेव स पितेव सः ॥ ` ईति चेत्यादीनि बोध्यानि । तदयं नि्ग- 

छितोऽथैः। तत्राऽऽदौ दायमग्रहणक्रमः-अरसदुबः, त्त्रः, तस्पुञाः; तत एकादश्च पुत्रिकांप- 

त्रादयः पूवैपूवौभावे कमेण एवं तप्पुञ्मादयोऽपि । अत एव मनुशङ्खलिकेताः-->यस- 
दशभ्रेयसोऽरमे पापीयान् रिक्थमहेति । बहवश्चेत्त सदशाः स्व रिक्थस्य भागिनः॥ ?' ईति। 

तद्भावे पत्नी, ततो राता, ततो भगिनी, ततस्तयोः कमेण सुतः सुता च, ततो 

गोत्रजादय इति । पिण्डदानादौ स्वेवं कऋमः--ओरसपु्ः, तदभावे पुंचरिकायुत्रादय 

एकादश्च करमेण, ततः पौलः, प्रपौच्रश्च, तथा ततः पल्नयादिसखेऽपि भातृसुतः, ततो 

राता, ततः पिता, ततो दौदिञ्जः, ततः पत्नी, तत्तो दुहिता, ततो गोजाद्य 

इति ¦ इदमपि पुंविषये । खीविषये तु अनूढाया; पिता, तदमावे आात्रादिः, 

अढायास्तु सुख्यपुत्रा्चावे पुत्रिकापुत्रः, तद्भावे सपर््नापु्रःः तदमावे क्षत्रजाद्याः 

प्रोत्रान्ताः, तदमावे पतिः; तदभावे दुदितृदौदित्रौो क्रमेण, तद्भावे 

१,प. फ ब. तरा० | २. प. ब. निधेनला० । ३.--९. ५३०. ४.--९, १८३ 

चद् + ८८०९ ७ १ © & ° &*~---९., १ १ © °| ७ रन न्प, ब्र. स्ततेका ° 1 &.-- ९, १८ &. | 

(016.: @. 11, 566 1, 9 8, 



८१४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्यये 

मामि जा माता ताम ण मभ िमकाा०,५३. 

बाङभद्र 

पत्युः राता, तद्भावे तप्पुत्रः, तदभाव रनुबा, तदभावे पिवृभ्रातृतत्पुत्रादयः पूर्वोक्ता इति 
बोध्यम् | एतेन पृत्रपोन्नम्रपोत्राभावे भाय, तदभावे आता, तदमावे तव्पन्नः, “भ्रातुश्च 
ता ˆ इति वचनात् इति मश्राद्यक्तमपास्तम् । एव साति आ्ातसुतेनोक्तफरू सिद्धावपि 

पलन्यादितः भाक् मदीयपिण्डदानरिक्थग्रहणो मयाधिकारी कश्िद्धवेदिति कामनायां तदर्थ 
जीवतोवोक्यादिकरणा्थं नामसङ्कीरनाथ = दत्तकस्वीकारः । “ अपुत्रेणेव ?› इलयत्र तु पु 

पदं मुरभ्योरसपरं- तस्यगे मानाभावात् , प्रतिनिधिपदसमभिम्याहारेण तथैव रामात्, 

आतिदेसिकपुत्रसवस्य पलन्यामपि स्वेन तदाऽपि सदग्हणानापत्तेश्च । तच पौत्रादेरपलक्षण- 
मिलयन्यत् । तत्रापु्रस्वम् तपुत्वं अजातपन्नस्वं चा “वन्ध्या वा स्तपत्रा वा पुत्राथं ससु 

पोष्य च | "° इति सोनकोक्तेः । एवेन तादश पुच्रवतोऽनधिकारस्सूचितः । भत एव 
"नामसङ्कीतंनाय च इति । तःस्वरूपस्तु मन्वादिभिरूकतम्-- “माता पिता वा दद्यातां 
यमद्भिः पुत्रमापदि । सदशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दविमस्सुतः ॥*› ईति , अचर वाशब्दस्स- 
सुचये--“"वा स्यात इति कोशात् । यद्वा तयोरन्यतरमहणविकस्पार्थः सः । चं विनाऽपि 
गामरवमितिवत् पूवेत्र सञुच्यो बोध्यः । अभ्यर्हितत्वात् पूवै तदुक्तिः | अद्धिरितयनेनान्य- 
त्रोक्तविधिनोद्कमपूैमिव्यथकेनान्यथा दत्तस्यातच्ं सूचितम् } अत एव (“अविधाय विधानं 
यः प्रतियुह्वाति प्रुजकमर् । विवाहविधिभागं तं न कयौद्धनमाजनम्र् ॥ `: इति वृद्धमयुः | 

परिम्रहविधि विना परिगृहीतस्य विवाहमान्ं कायं न धनदाने; किन्तु ता पल्यादय एव 

धनभाजः पिण्डदाश्च--विधि विन। तस्य पस्वानुसखादात् । अत एव बृद्धगैतमः--““सख- 

गोण कृता ये स्युः दत्तक्ीतादयस्सुताः । विधिना गोञ्रतां यान्ति न सापिण्डयं विधी- 

यते ॥” इति । “सपिण्डता तु सर्वेषां गोऽतस्साप्तपोरूषम । ? इति प्रसक्त सापिण्डयं न 
विधीयते ; किन्तु प्रवराध्यायप्रसिद्ध॒अिपुरुषमित्यथैः । इदं च द्यासुष्यायणदत्तकादिवि- 
षयमेव । वस्तुतस्9 इदं निमूर्मेवेत्ति स्वयं सापिण्डा प्रदीयते । अप एव माया भ्रैनुज्ञ- 

या प्रोषेते प्रेते वा भतेरे पिया वोभाभ्यां वा सवणौय यस्मै दीयते, स ठस्य दत्तकः 
पुत्र इति विज्ञानिश्वरेण च्याख्यातम् । अतं एव « वन्ध्या वा शतपुत्रा वा पराथ समुपो- 
न्यच ।'* इति शोनक विरशेषश्चतिसङ्गतिः । भापदि प्रतिग्रहीतुरपुत्रस्वे इत्यपराकेः । दुर्भि 
क्षादू वा । आपदूम्रहणाद्नापदि न देयः दातुरयं प्रतिषेध इति विज्ञानेश्वर; । अत एव 
कात्यायनः -- ““ आपत्कारे तु कतव्य दानं विक्रय एवं वा । अन्यथा न 

प्रकतैव्यामिति दाद्विनिश्चयः ॥* इति । सादरयं न जातिः छन्तु ऊरानुख्पै्मुणेः । 

१.प.फ-व. वे यदत्र भा९)२.प. ब. तदुम्र° ! २-९. १६८. | ४ प, 
फ. ब. चयो बोध्यः ¡ ५. पर. फ. ब. पं सापि०। 
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दायविभगाप्रकरणम् ] ससनव्याख्यमिताक्षरा सविश्वर्पव्याख्या च ८१५५ 

मभ न 8 श त 1 

बाटभद्धी 

एवे च क्षत्रियादिरपि ब्राह्यणस्य दत्तको युञ्यने इति मेधातिथिः । जातित एव साद्यम् 

अत एव “सजातीयेष्वयं ग्रोच्छः* इति मूलं सङ्गच्छते कौनलश्चणभूतमयु वाक्ये तु तदुक्तमेव 

व्याख्थातम् । अत एव त्र हि ““सदश्योऽसदशाऽपि वा "‡ ई्युक्तमित्यपरे | ग्रीतिग्रहणं 

खोममयातिषेधाथः तथा च तक्कियाविरेषणम्र | किञ्च एकः पुत्रो न देयः तथा च वसिष्टः 
-- “` शुक्िणितसंमवो हि पुरुषो मातापिनृनिमित्तकः तस्य प्रदानविक्रयपरि- 
त्यागोषु मातापितरो प्रमवत ।८“न त्वेकं पुत्रे दद्यात् प्रतियह्णीय।द्रा | स हि सन्तानाय पर्वैपाम् 

न तु खपुरं दद्यात् प्रतिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्राचु्ञानाद्धतैः।* ईति । एवं च पल्याः पतिसन्ते 
तदुनुमरव दादृस्वादि खत तु स्वातन्छयम्। न च “रक्षत् कन्याम् इति पूवौध्याये खीणां 

विहिते कमैण्यपि स्वतन्त्राधिकारनिषेधकसुक्तमिति कथमेतदिति वाच्यम्--पूतीदौ 
तासां स्वतन््राधिकारस्मरणात् , तस्य तद्रश्चषणमाच्रतावयेकत्वात् धनस्वामिव्व- 
प्रतिषेधकमपि न तत्--““ पत्नी दुहितरः ` इत्यादिना नासामपि रिक्थमराहित्वस्मरणात् 

तद्गिषघे सदहाधिकारस्याप्यसभवात् । न च स्थावर तस्या अधिकारः--“रयद्धिभन्े धनं 

किल्विदाध्यादिषितिधं स्तम् । तजञ्जाया स्थावरं सुक्ल्वा खमते खतमतेका ॥ वत्तस्थाऽपि 
कृतेऽप्यंशे न सखी स्थावरमहति 1” इति च्रहस्पत्तरिति वाच्यस्--अस्य वचनस्य जाया- 
पदोपेतस्य पत्नीभिन्नासुरादिविवाहाढाविषयत्वेन निबन्धेषु व्यवस्थापनात् । दुहतृराहित- 

पत्नीपरमिद--दुहितृमती तु स्थावरमपि रूभत इति स्मृतिचन्दरिकायाम् । दायादानुमर्तिं 
विना स्थावरविक्रयादिनिषेधपरमित्ति माधवः । यत्त॒ कालयायनः--“* सुते भतेरि मत्रा 

रभते कुरपाङ्का 1 यावजीवं न हि स्वाम्यं दानाधमनविक्रये ॥ ' इति, तद्बन्दि- 

चारणा््थदानादिनिरथकम्रतिषेधपरम् 1 अदृष्टाथदानतदुपयोग्यघमनादि तु भवयेव-- 
८८ जङ्गमं स्थावरं सवै हेम रूप्यं रसां वर॑म् । आदाय दापयच्छाद्धं मासषाण्मासिकान्दिकम् ॥ 
पितग्यगरदोहेञान् भर्तस्स्वसखीयमातुखान् । पूजयेक्रभ्यपूताम्यां बद्धां श्वाप्यातथींखियः ॥ 

इति प्रजापतेः ! “ सादायिके खदा ख्रीणां स्वातन्डयं परिकीतितम् । विक्रये चच दने च 

यथेष्टं स्था वरेष्वपि ॥?› इति नारदोनेश्च । एव च पल्नीत मूलवाक्यं पत्नीपदोक्तथा 

स्थावरसहितसकूरूरिक्थग्रहणपराभिति प्रागुक्तं युक्तमेव । ““क्यक्रीता तु या नारी न सा 

पत्नी विधीयते ! न सादैवे न सापिञ्ये दासीनां कवयो विदुः ॥ इति स्मरणात् । भतेदत्ते 

तु स्थावरे न स्वातन्डयम्--“ भत्र प्रीतेन यदत्तम् ` इति नारदेनोक्तः । एतेन पुत्रप्रति. 

ग्रहे विधव्ाया नाधिकार इत्यपास्तम् । एवं तस्यापि तदनुमलयव तत् । आपदि तु तदनुम- 

0. | 

१ आ०.1 २ म० ९. १७६. 1३ प. फ. ब. शक्रं हि पुरग ४. वसि १५. १--५.। 

५. प. फ़. ब. युक्तमेव 1 
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८ १६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्थवहाराच्याये 

बालभदट्री 

त्यरामे स्वातन्डयमपि प्रागुक्तरीत्या तस्य प्राधान्यात् । तथा अनेकपत्रसद्धावे ज्येष्ठो न देयः 

“उग्रेन जातमात्रेण ” इति तस्यैव पुत्रकायकरण मुख्यत्वात् । स चं अवतृसुतसभवे 

न्यो न ग्राह्यः--प्रागुक्तषा्ठन्यायान् } तस्य प्रतिरलस्वे तु सपिण्डादिक्रमेणान्येऽपि ग्राह्याः! 

तन्नापि द्विजे भागिनेयदादहित्रवजं विरद्नबन्धापस्या पुवत्वबुद्धयनह्रातृपितृष्यमातुल्व्ज 
च यद्रे तु भगिनेयदेष्हितच्रावपि -- ^“ जाह्यणानां सपिण्डेषु कतैऽ्यः पुत्रसङ्यहः । 

तदभाव्रेऽसपिण्डेपु अन्यत्र तु न कारयेत् ॥ बाद्यणादिच्नरये नास्ति भागिनेयस्सुतः कचेत् | 

दोहित्रा भागिनेयश्च श्यूद्ाणां वाऽपि दाप्यते? इति 'नेकपुोण कतेव्यं पुत्रदानं कदाचन । 

बहुपुत्रेण कतैव्ये पुत्रदानं प्रयत्नतः ॥ "' इति च शोनकः | अन्न नेकयुत्रेणलव 

सिद्धे बहुपुत्रेगेच्युक्तया द्विपुत्रेणापि न॒ कायामति सूचितमिति कश्चित् । तन्न--तस्य 

सर्वथा निषेधः अस्य तु तदावरयकत्वमिस्येतदथ तदुक्तेः | अत एव तत्र कदाचनेति अत्र 
प्रयत्नतः इति चोक्तं स्वरसतस्सङ्खच्छते । एवं} च तस्य ॒तद्विधिनिषेधोभयाविषयस्वेऽपि 

वचनान्तरात् आपदि दाने न दोष इति बोध्यम् | न .चप्रतिकूरुत्वादेस्त्वं क्रापि न 
दृष्टामाते वच्यम् -- ऋदय शङ्गाक्ता ˆ“ आयुकूस्याद्रा पुद्ास्य'' इत्युक्तत्वात् | “^“अपुञा 

योषितश्चषां भतेव्यास्साधघुन्रत्तयः | निवास्या उयभिचारिण्यः प्रतिकूरास्तथव च! ईति 

योगीश्वरोक्तेः । “पितृद्विरुपातितष्षण्डो यश्च स्यादुपपातिकः । जरसा अपि नेर्तेऽशं रुभरन् 
क्षेत्रजाः कुतः ॥ ›› इति अत्रिनारदाव पि । अत एव “एक एवौरसः” इति, ‹"षषठन्तु कषित्र 
जस्यां शम् 2 इति च मनुवाक्यं दत्तकादेरोरसप्रतिकुख्त्वनिगणस्वाभिग्रयिण व्याख्यातं 
वित्तनेश्वरेण । किञ्च॒ जीवतोवाक्यकरणरूपफरुसंभवस्ततः ¦ एवं च एकास्मन् 
आारसे अन्यस्मिन्वाऽताद्ये सति अन्येऽपि आद्या यावतोक्तफर्सपत्तिभ्रवति । 
अत एव विश्वामित्रादीनां पुत्रवतामपि दवरातादेः पुत्रपरिय्रहः श्रातादिस्सङ्गच्छते | किञ्च 
तस्य स्वयंदत्तत्वेन दत्तात्मत्वम्। अत एव परेच्छया तदङ्खीकारो न तु स्वस्य तदर्थं प्रवत्तिः। 
एवं च तत्र तथेव ! अत एव बदह्द्रचबराह्यणे ^ यथेवाङ्गिरसस्समुपेयःं तव प्रताम्  इत्या- 
दिना ^ जधीयत देवरातो रक्थयोरुभयो षिः!” इत्येवोक्तम् । एतेन पुच्रवतोऽपि पु्ानु- 
या पुत्रान्तरपारेयहः। यञ पिता सज्ञानीते तस्िसिष्ठामहे चयम् । पुरस्तात्स ऊमैहे 
त्वामन्वच्वावयस्रसीति श्रातलिङ्गादित्यपास्तम् -उक्तयुक्तेः तस्य ज्येष्ठीकरणे रिङ्घःवाचच | 
अत एव॒ ^“ वत्सावतेस्वपुवाय वसुदेवः प्रतापवान् । अद्धिददो सुतं वीरं शौरिः कोरिक- 
मोरसम् ॥ कण्डुषाय सपुत्राय विष्वर्सेनो, ददौ -सुताम । ” इति हरिवंशे । रामायणे 

क कर्क १.१. व. ज्येष्ठेन । २.--९. १०६. ३. प. फ. ब. त्रेणर्येवः(?) ४. व्य ० १४२. । 
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द्ायविभागप्रकरणम् } ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ८१७ 

बार्भद्री 

अयोध्याकाण्डे सीतां प्रति श्रौरामानुक्ञासने पीडे. --'“ ओरसानपि पुत्रान् हि लयजन्त्- 
हितकारिणः ! सम्थीन्सप्रगृह्णन्ति परानापे नराधिपाः॥ ` इति} तत्रेव ककेयीवाक्यं 
दृञरथं प्रति --*° तवेव वंशे सगरे स्येष्ठपुत्रसुपारुधत् । असमज्न इति ख्यातं तथाऽयं 
गन्तुमर्हति ॥'” इति ] तत्रव सपोत्तरशततमे मरतं प्रति श्रीरामवाक्यम्--“एष्या बहवः 
पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रताः । तेषां व समवेतानामपि कश्चिद्धयां नजेत् ॥‡ इति । ““ एष्टव्या 
बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां बजेत् | यजत वाऽश्वमेधेन नीर वा च्रृषसुत्सजेत् ॥* इत्यत्रिः, 

एवं च विधेयविशेषणमप्येकत्वं पुत्रप्रातिनिधिरियत्राविवक्षितम्--““ श्रयसि न प्रबोधयेत् “ 
इत्यादा तन्मयौदाया उ्छद्ितस्वाच्च } एनेन “पुरोहितं वृणीते अध्वयु बरृणीते ** इत्यादा- 

विव पुत्रप्रतिग्रहविधावपि प्रतियृहीतस्य पुच्रकर्ये उपादेयतया तदत पुर्ूवेकत्वयो्वेवक्षा । 
तेन एक एत्र पुमानेव च ्राद्य इति मतमपास्तम् । अत एव च “श्रेयसः श्रयसोऽरभे 

पापीयान् रिक्थमर्हति । बह वश्चेत्त सदशास्सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥*" इति मनुः । अर- 
सादीनां सर्वेषां पुणा अ्रङृतत्वादोरसादीचुपकम्य “न्वेषां पूवः पू्ःश्रयान् स एव दायहरः'' 

“स्स चान्यान् बिश्यात् ? ईति विष्णुवचनादोरसादीनां पुत्राणां पूर्ैपूर्वाभावे परः परः 

रिक्थमहति पूर्व॑सद्धावे तु परसवधनं स॒ एव कृयौत्र् इत्येतदप्यपवादेतरविषयम् | यदि तु 
समानरूपा बहवः पुत्राः, तदा सव एव विभज्य धनं युह्ीयुरिति व्याख्यातारः । इदं च 

नोरसपरम्--““ एक एवोरसः पुरः ° “° अर्व पितुश्च मातुश्च "' ईत्यादिनैव तद्धिभागोक्तेः ; 
किन्तु गोणानेकपरम् 1 अनेन दत्तवत् छृत्रिमस्यापि सिद्धिः । न च “' द॒त्तोरसेतरषान्तु 
पुत्रत्वे न परिग्रहः 1" इति शोनकेन पु्रान्तरस्य करो निषेधात् कर्थं कृतिमसिद्धिरिति 

वाच्यम्- -दृत्तपदेन तस्यप्युपरक्ष्यस्वात् , ““ जरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः छत्रिमकस्सुतः 1" 
इति करिध्ैध्रस्तावे पराशरस्मरणात् । न चवं क्षेत्रजस्यापि तदापत्तिः-- नियोगनिषेधेनेव 
तन्निषेधात् । तञ क्षश्रज इति व्वोरसविशचेषणम् । यदि तु तञ क्षेाजवत् छरत्रिमक इति 
दत्तस्य विशेषणमसुख्यत्वस्चनद्रारा प्रतिनिधित्वसूर्चकं, तदा मस्तुसः। दत्तकांशेतु न 

विवद इति दिक् । सचायं दत्तको द्वैविधः--अद्ध्ासुष्यायणो हयाञ्युष्यायणश्च। तत्राऽऽ्यो 

«माता पिता वा ° "इति ^‹गोत्ररिक्य ” ईति च मनुक्तः। कृतोपनयनो दत्तः प्रतिगृहीता 
चं तदु त्तरविवाहादिसंस्कारः सस्कृतः सख द्रयासमुष्यायणः । तत्वे च तच्छाखाद्रयगोच्नद्रय 

भागिव्वमेव ! एवं यः सोपाधिकदानेन दत्तः प्रतिगृहीत्रा जातकमीदिभिः संस्कृतः, सोऽपि 

[1 

१. अ० २६.३६. | २. अ० १०७. १३. । ३.-९. १८४. | ४.--१५. ३०. । 

५. म० ९. १६३. ६ भ. ऊर्ध्व करुत्रिमस्या० (‰) ७. म० ९. १०४. । ८. भ. कमिति तत्न 

फलाभावात् तदा । ९.- ९ १६८ । १० --९- १४२. । 
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८१८ याज्ञवस्क्यस्मूविः [ग्यवहाराच्याये 

या त साम स म 

बाटमद्र 

तथा । तत्र प्रतिग्रहकाडे या विधमांनका अनेकावा, सा मुख्यमाता तदीया | तदीया 

ण्वकोऽनेके वप मातामहा; | एकाससे तव्परि्रहताऽन्यापरिणय सा साप्रलनमाता नतत 

तदीयमाता । मतामहाऽप्येवस् } तदा कस्या अप्यभवि ततः परिणये बोध्यम् । एवं 
कषत्रजोऽपि द्विविध इति प्रागुक्तम् । एवं च पूर्वोक्तं युक्छमेव । अत एव पएुकोरसस्वेऽपि 

ऋता पुन्गमनमन्यथा तदपि न स्यात् अत एव ^“ देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया सस्य- 
इ्नियुन्तया । प्रजेम्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो 
चाभ्यते निक्षि } एकसुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीय कथचन ॥ द्वितीयमके प्रजनं मन्यन्ते सखीषु 

तद्धिदः । अगनिनच्रत्तं नियोगा पदयन्ता धमंतस्तयोः ॥ ईति क्षेत्रप्रकरणे मनुः । 
अन्न दंष्सितेप्युक्तिरका्क्षमपुत्रास्पत्ता पुनगमना्था 1 अत एव ‹‹अथंद्रव्यविरोधे अथो- 
व्यामावे तदुतपत्तदरव्याणामथङ्ञेपल्वान् ` इत्यधिकरणे यद् पुनरतितचुत्वग्ियोजनस्या- 

प्ययोग्या खदिरत्नता भवति, तदाऽपि कं मुख्यत्वात् सवोपादेया१न ! नहि तयोपात्तयाऽपि 

काश्चद्थः--कायीक्चमत्वात् । अतस्ता र्ब्धेऽपि तदनाद्रेण प्रतिनिधिरेव खदिरः काय- 

क्षम उपादेय इस्युक्तम् । अन्ये पुनराचायनियोगात् पुत्रोत्पादनविधिक्ताः अपुत्र एकपुत्र 

इति लिष्टु्योगादनिष्पन्नं नियोगप्रयोजनं मन्यमानाः सखीषु पुत्रेस्पाठन द्वितीयं धमता 
न्यन्ते इति तद्वयाख्यातारः । तस्मात्तत्रकस्वं यदि विवक्षितं स्यात् , तर्हिं तदसङ्गतिर्निषे- 
धासङ्खतिश्च स्प्ेव इति बोध्यम् । अत एव बहुपुत्रस्वविधिःः--““एतस्ुपमरमगाधाशिष 

तस्मान्सामवस्वमेकोऽसीति ह कोषातकरिः पुच्रञ्चुवाच रदमीस्त्वं पयीवतेय बहवा वेते भचि- 
घयन्ति छन्दोगाः? अस्यचायमथः काषातकिनाीम मुनिः स्वयमादिल्यमण्डरमेक एवोपासीत 

उद्वानं छृत्वा तत्फरूत्वेन पुत्रमेकं प्रतिरस्य तमुवाचाहभेक एवाऽऽदिलयं ध्यानमकाषं तस्मा- 

होषान्मम त्वमेक एव पृत्नोऽसि एकपुत्रन्तं च न प्रशस्तम् अतस्स्वं बहुपुत्रताय रर्मान् बर्हूनु- 

पास्ति वखायामावतयेति । महाभारतमपि म्रागुक्तम् } “इमां न्वमिन्दमीड्स्सुपुत्रां सुभगां 
कृण द्लास्यां पुत्रानाघहि *‡ इत्यादिमन्त्राश्च | एवं सति बहुपु ् रत्वविधिञुपोद्धलख्यन्ति | 
एवं च ^‹ ऋतुकाखाभिगामी स्याच्याव्पुत्रोऽमिजायते । 2 इति कोम तादृ्पुत्रपरतया 
योऽयमिति न विरोधः! अत एव “भ्याद्श्ं फलसाम्रोति कुष्वेस्सन्तरज्खम् । तादशं 
परूमाप्नोति कयुत्रस्सन्तरस्तमः + ›› इति मनुः } ““ज्यष्ेन जातमात्रेण” ईति मनोरनु- 
शिष्टव्वरूपञ्येष्ठत्ववत्तया जातमाडेणय्थांदपि न तद्विरोधः 1 एवमन्यश्रापि यथासंभव बो- 
ध्यम् | मघातिथिना चु उत्पन्माञओण ज्येष्ठेन संस्काररहिते नापि मनुष्यः पुच्रवाच् भवति । 

सथा नायुक्लस्य रोकोऽस्ति दइत्यखोकता परिहृता ¦ तथा ““ प्रजया पित्रम्यः” इति श्रुतेः 
५ ~~ 

9.--९. ५९. ६०. &१.।२ भ. णां मवति (2) ३. फ. भ. प्रवादा० ।४. प. फ. 

बहुपुत्रपरत० । ५.--९. १६३ &,--९ १०३. | ७. प. ब. परज्येष्ठेन सं०° भ. ततश्च । 
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^© दाथाविभागप्रकरणम् ] ससन्या्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्यास्या च ट 

बाङमद्ध 

पुञ्रेण जातमाच्रण पित्तणामनृणश्चव्युक्तम् } यस्मिन्नृणमिति तु स्ाधारणमत एव तत्र यस्मिन् 

जाते ऋण शोधयति येन जातेनाग्तत्वं च प्राप्नोति ; तथा च श्रतिः--““च्णसास्मन् '* इति। 

स एव पितुः धर्मण हेतुना जातः पुत्रो मवति तेनकेनव ऋणापनयनाद्य पकारस्य कृतत्वात् | 
इतरास्तु देषच्छकान्मुनयो जानन्ति इति तेनो्छम् । सुब्रह्यण्याहूतं तु न प्रततिनिधना 

किन्तु मख्येनव स्वामित्वस्य भायोयाः पुञस्य देद्स्य कारस्याश्चेद- तायाः कमणः दःब्द्- 

स्य च ग्रतिनधिीरति सलयाषादोक्तः । “ जन्मञ्गरष्टेन चाऽऽहानं सुबह्यण्यास्वपि स्तम | 

यमये.श्चव गर्भेषु जन्मनो अ्येष्टता स्ता ॥ `` इलारसय्रकरणे मनूर्दिश्च ! द व्रातिथिनाऽपि 

तथञ ग्याख्यातं--सल्याषादोक्तेः । ““तन्तव व्योतिप्मतां तामादिषः?ः इया दरादसनमपि 

तमादापन अत एवं श्रतिः-- “यस्य षुवो जातः स्यातन्तवे व्योतिव्मतीम् इति वथान्" 
इति दिक् । तस्मात् पुत्रातिदेखा च्म ये सोद्रश्चावृसुतस्पस्नीपुत्रादयस्तेऽपि वित्तखभा- 

भवे पितृव्यसापलनमातुश्च श्राद्धादिषुत्रका्यकरणादहौः । एव कनी यानप्यग्रजस्या किञ्नस्यापि 

--““अपुच्रस्य पितृव्यस्य श्राद्धादि पितृचद्धवेत् ! > इति स्स्रतेः | “अये राता पि- 

तुस्समः' इति च। “° पिवृपल्यस्सवो मातरः इति सुमन्तृच्तेश्च। मुस्नूभयन्नोक्त एव ! एवं 

पत्नीस्नुषीडशष्यादहैनामीप बोध्यम्-- ““अपुञ्ञा पुत्रवत्पत्नी ?: इत्यादानसात् , ° भाय 

पिण्डम् ` इत्यादिग्रागुक्तेश्च ! न चापुत्रपितृभ्यादेः परन्यां ्रावृस्ुते च सति कथ कामिति 

वाच्यम्ू--उभमयत पञत्वातिदेश्सराम्येऽपि समन्नकामन्डाकक्रिय।कृतभेदस्यापि पूर्वाक्तत्वान्। 

तेन तत्पुडाकतुकक्रियाप्रास्तावपि अतिदिष्टादुपदिष्टं वरीय इति न्यायेन भाथा पिण्डमियस्य 
साक्षाद्विधायकस्वेन अन्येषां दुरबैर्त्ेन तत्र र्ैल्येककायौ च्छिया इति सिद्धान्तात् । न 
चामन्त्रकत्वापसिः -न्यायसिद्धेऽथं प्रागुक्तरीलया सङ्कल्पादा समन्ञक्व्वेनामे तथात्वापन्चा- 

विष्टापत्तेः । अत एव ““ आातु्राता' इति भ्रागुक्तव्राद्यणसङ्ख तदिति कचित् | परे तु 

भायोपिण्डमिति तदभावविषयभमित्यादि प्रारुक्छमेवेत्याहुः । स्डियास्तु पव्या--“ मायी 

पिण्डम् `: इति साक्षाद्धिधेः;, तदमावे सपत्नीपञण--““ सर्वासाम् 2: इति वचनात् 

इति मिश्रादयः । अञ्ाऽपि तत्व परे तु इत्युक्तमेवेति बोध्यम् । न च ^“ यज्ेयु मन्रव- 

वकम पनी कुयाययथा वरप । तथोध्वेदृहिक कमे कुयाोत्साघमसस्क्ृता ॥7 इति स्का- 

न्दात्तस्या अपि समन्लकञ्छ्यिवेति वाच्यम्-- निबन्धाधृतत्वेन तच्नानाश्वासात् । 
तत्सस्वे वा भागक्तकात्यायनेकवाक्यतया अश्चिदानमाञ्ञपरत्वात् । एतेन स्कान्दात् 

सवौ समन्त्रकक्रियेव । मविष्यपुराणादिकन्तु आसुरादिविवाहोडावषयमित्यपास्तस् । 
खीदयुद स्थरेऽन्यत्रष्टापूतादाचित्थं प्रसिद्धतरम् -- उक्तसुमन्तुवाक्यात् । सपत्नीपुते 

१.--९. १२६.।२. प. फ. ब. त्रलातिद्० । ३. भ. स्यैवका° । 
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८२० याज्ञवस्क्यस्म्रतिः [व्यवहाराध्याये 

बारभद्धी 

सति भरुरन्येषां च नाधिकारः । तथा च दौहि्ादितस्तस्य सापिण्ड्यविश्ञेषादेव बर्व- 

स्वस् । एवे दाहित्रश्रावृसुतसमवाये दतस्य विभक्तस्वे दूदहित्रस्य बरुवस्वश्यांशहरण 
सस्वेऽपि पिण्डदो स एव बरूवान् | अविभक्त्वे तु भरातृसुतानामेव वांऽयहरस्वादपि ] एध 

्रातृतत्पुत्रसमवाये भूातुबलवक्व स्यां शहरस्वेऽपि तत तथैव । पनीरचुषादिविषये वाक्या 
न्युक्तान्येव । किञ्च दृपल्योर्मिथदशारराराधेव्वान् स्नुषादेदशरीराधौपचाराच्छिष्याचाययोस्तु 
पित्तापुत्रवहुपचारात् । न हि द््चिणः पाणिरितरस्य पणेरपचाराद्धिनाऽभ्यङ्गादि करोति । 

तस्माद्धनलाम चिनाऽप्येतेषां श्रद्धाधिकारः । अथैहरत्वे तु सुतरां सर्वेषाम् । यस्त्वथमा- 

दायापि तन्न करोति, स शाखातिक्रमकारिष्वात् दण्डयो निन्यः पररोकच्युरश्च । कुवंतान्तु 

स्वैमिष्टमेवं । ये तु धनलराभेच्छां विनैव कारुण्यात् स्नेहाद्वा कुबेन्ति, तेषामतिपुण्यम् ; 
अकरणे च न प्रल्यवायः--शाख्नियमाविषयत्वात् | तस्मात् पुन्रामाव एव सर्वेषां यथा-- 

ममधिकारः; तथा च व्याघ्रपात्- - ““ पितुः पुत्रेण कतैभ्याः पिण्डदानोद्कक्छियाः। पुत्राभावे 

पतनी स्यात् इति! स्मरव्यन्तरमपि-- ““ओरते सति नान्यस्य श्राद्धादेरधिकारिता। तदभावे 

तु शिष्यादेः शखाणामेष निश्चयः ॥"' इत्ति । यदि पुत्रे सल्यप्यन्येषामध्िकारः, तदा पलन्या 
किं पापमकारि येनासौ न करोतीति शङ्का स्यात् ¦ इयमेव हिंसा तेषां ऋदय ्द्धेणोक्ता | 

तस्मात्तदमावे पलन्यादीनामधिकार इति सिद्धम् ! तच्र पलन्यंशे अपवादः कचित्---““जपु- 

त्रा खी यथा पुवः पुत्रवल्यपि मतेरि | श्राद्धं पिण्डोदकं ुयोजलखमेकन्तु पुभ्रिणी ॥ `" इति 

केचिन् । वस्तुत इदं निभूरुमिति बोध्यम् । अन्न सर्चैत्र वाक््यान्यन्यान्यपि सन्ति | तत्न 
तावदुहस्पतिः व परमीतस् पितुः पुत्रैः श्राद्ध देयं प्रयत्नतः । कातिबन्धुसुहच्छिष्य 
ऋच्िश्लयपुरोहितेः॥ >: इति । प्रचताः-- ““स्वामिश्चलयकलत्रेषु मातापिब्लोगुरो तथा । 

ऋव्विाङ्मत्रे तथा रिष्ये श्राद्धं कायं प्रयस्नतः।'” इति । ब्ृद्धश्ञातातपः-- “मातुलो भागि- 

नेयस्य स्वखीयो मातुलस्य च । रिष्यश्चैव गुसेस्सख्युस्सखा मातामहस्य च \ पएतेषां चेव 
भायौ : स्वसुर्मातुः पितुस्तथा । श्राद्धदानं तु कतैन्याभिति वेदविदां स्थितिः ॥ ग्र्या 

श्राद्धं तु कतव्य सर्वेषां वर्णिखिङ्धिनाम् । एव ऊवैन्नरस्सम्यक् महतीं श्रियमाञ्नयात् ॥ "° 

इति । ““पितुः पुत्रेण कतैभ्यं न कुर्वीत पिता सुते । अतिक्हान्न कतेच्यं सपिण्डीकरणं 

द्ियः। जाता वा भातपुच्रो दा बन्धुवौ क्िष्य एव वा । सपिण्डीकरणं कुयोत् पुवहीने नर 

खगे ॥ ›› इति गार्डं च \ “पुः पौत्रश्च त्पुत्रः पुन्रिकापुञ्न एव च । पतनी राता च 
तजश्च पिवामातास्युषा तथा ॥ भगिनीभागिनेयश्च स्पिण्डस्सोदुकस्तथा । असन्निधाने 

पू्वैषामपरे पिण्डदाः स्ताः ॥ ` इल्यन्यन्न च | इद्यरमधिकविस्तृतेन प्रकृतमनुसरामः ॥ 

१३५ ॥ १३६ ॥ 

१. प. फ. ब. दापल्यारदाना० । २.प फ.ब क्वान्यपि। ३. भ. तैः इति वृद्धशा० | 
४. भ. नरेखभतिक० । 

(~016.: (. 11, 566. 71, § 6. 
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पुत्राः पत्राश्च दायं ृहन्ति तदभावे पत्यादय इचयक्तम , इदानीं तदुभयापवादमाह-- 

वानप्रस्थयतिबह्यचारिणां रिक्थभागिनः ] 

कभेणाऽऽचायसच्छिष्यधर्मत्रेकर्तीथिनः ॥ १३७॥ 
भ्वानप्रस्थस्य यतेब्रह्मचारिणश्च क्रमेण प्रतिखोमक्रमेणाचार्यः, सच्छिष्यः, 

एवं तावद्वगाश््यो विमागवेधिरक्तः । अधुनाऽऽश्रमाश्रय उच्यते--वानप्रस्थ- 

यतिवद्यचारिणो र्क्थिलयादि ॥ १३७ 

बाठभट्री 

ज्यवहितसङ्गतिमन्यवहितेनासंभवादाह--पुत्रा इति| चेन प्रपोत्रससुच्चयः । यद्यपि 

पेवभ्रपौत्रयोस्तच्वं पूव नोक्त, तथाऽपि तत्रर्वक्रमो बोध्य इत्यत्रैव प्रसङ्धोक्तथा सृचितम् । 
तथा च मनुविष्णू-- “ पुन्नाम्नो नरकाद्यस्ासितरं चायते सुतः । तस्मास्पुत्र इति प्रोक्त 

स्स्वयमेव स्वयभुवा॥: ईति । हारीतेनाऽपि-- “'पुन्नामा निरयः शक्तो भिन्नतन्तुश्च नोरयः 
तत्रैव वायते यस्मात् तस्मास्पुत्र इति स्षरतः ॥ ̀  इति । शङ्कादिरपि- “ नपितृणामनरृणो जये- 
दृष्टा पुत्रसुखं पिता । स्वभिस्वेन न जातेन तस्मिन् सन्न्यस्यते ऋणम् ॥* इति । मनु- 

दाङ्कर्िखितवसिष्ठहारीता अपि--““पुत्रेण रोकान्जयति पोत्रेणाऽऽनन्न्यमरनुते। अथ पोत्रस्य 
पुत्रेण ब्घ्स्याऽऽमोति विष्टपम् ॥` ईति । “लोकानन्त्यं दिवः प्राक्षिः पुत्रपौत्नप्रपोत्रकेः। 
इति मुरं च । अन्यान्यपि वचांसि प्रागुक्तानि । यद्ये पोत्रांशे सगक्षात्तत्वसाधकं मृं 
मानवं च प्रागप्युक्तमेव, तथाऽपि प्रपोवांश्े उक्तवचांस्येव साधकानि नान्यानि उपकार- 
कस्वाविश्चेषाद्पि तस्य तैस्वमिति ऋमेणेद्युभयत्र बोध्यम् । वानेति,--दन््ोत्तरपदको 

द्रः । उत्तराधौनुरोधेनेवसुक्तम् । तत्र तथोक्तिष्ठरं तु व्याख्यात एवारे स्फुटम् । कमेग- 
त्यस्य श्रतक्रमेणति नाथः। तथा सति तदुक्त विनाऽपि शत्रुमिलयादिव्छौकिकस्थानाख्यगप्रमा- 

जनप णेनेव तस्य 1षिद्धत्वात्। भत आह--प्रतिखोमेति । यद्यपि वानप्रस्थस्याऽऽचा्यः संमवति, 

“"दीक्षितोऽपि गुरुणाऽऽ्प्तो दिश्चसुपनिष्कम्यः' इति बृद्धहारीतीय ङिङ्घात् । "तत्रैनं विधे- 

१. म० ९. १३८. | वि० १५. ४४. | र.म० ९. १३७. ¦ व. १७. ५ ३. प. फ. 
बे. त्वक्र° | 
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८२२ योज्ञवत्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये 

धरमैभ्रात्रेकतीर्थी च, रििथस्य धनस्य भागेन: ¦ “ब्रह्मचारी नैष्ठिकः । उपकुर्वाणैस्य 
तु धने मात्रादय एव गृहन्ति । नैष्ठिकस्य तु धन तदपवादलेनाचार्यो गृहाती्यु- 
च्यते | *भ"यतेस्तु धनं सच्छिष्यो गृह्णाति ] सच्छिष्य: पुनरध्यात्मशाख्रश्रवणधारणतंद- 

सुबोधिनी 

नैष्ठिकस्य चैनमिति,--माच्रादिग्रहण्पिवदेनेव्यथः ! सच्छिष्य इति+--सि- 

ध्यस्य सम्यक्त्वमुपरश्चंणम् । *[अत आचार्यघ्मेात्रेकतीर्थिनावपि सुदृत्तावेव धनभ्राहि- 

बार्भद्री 

वद्वाजा प्रलयगह्णात्कुरुद्रहम् । ख दीक्षां तन्न संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः ॥ शतरूपाश्रमे 
तस्मिन्निवासमकेरात्तदा । तस्मे सर्व्िधिं रात्ते राजा प्राह महामतिः ॥*` इति धृतरा- 
टस्य तचे भारताच्च । एवं च तन्न दीक्षापिता यः, स तदाचायंः । यतेरपि महावाक्योपदे- 

ष्टा सः “"संन्यस्याचाय॑मुपतिष्टेत बह्यजिज्ञासायाम् `” इति शाङ्खात् । एवं चाऽऽचायोदिचतु्णो 
दन्द करमेणेलयस्याऽऽचायीदिक्रमेणलयथंसंभ वः--आदावाचा्यैः, ततरशिष्यः, ततो घमे्राता, 
तत एकतीर्थीं इति। अत एव शिष्यसन्रह्येप्येकवाक्यता । “वानप्रस्थधनमाचार्यो गृह्णीया- 

च्छिष्यो वा › इति विष्णुसङ्खतिश्च । तथाऽपि वानप्रस्थस्य बह्यचारिणश्च रिष्याभावात् 

तथा व्याख्यानस्यात्रासंभदः। वैष्णवे तु वानेति तयोरप्युपरक्षणम् । चाथैवाडाब्देन इयोभ्रह- 
1 

णम् 1 कऋमोऽयमेवेति गृढाशयः । एतेन तथा व्याख्यानं निन्द्यं च शङ्का्यदशेनमूरुकमिति 

उपेक्ष्यमित ्नान्तीयमपास्तम् । अत एव तदुक्तिसङ्गतिरपीति दिक् । विशेषमाह- ब्रहेति । 

इदमेव विशदयति ~-उपेति | स्वरील्या आह -मात्रादय एवेति.--अन्यथा तस्य 

निर्विषयतापत्तेः। अत एवास्योभयापवादत्वमन्यथा बह्मचार्यंशे भरथमापवादत्वासंमवः स्पश 

एवेति भावः तदपेति मात्रादि्रहणायेल्यथैः । अन्यथा अस्य निर्विषयतापत्तेः । वैपरीलयं 

तु न--भ्रल्यासत्तितएरतम्यात् । रिष्ये स्व॑ न विद्यमानत्वं- विपरीतस्य ग्रहणस्येवासं- 
भवादिल्यत अद-- सच्छिष्य: पुनरिति,- स्र स्विल्यथेः । अत एव योग्यतया आह-- 

अध्यात्मेति | क्षिष्ये सम्यक्स्वुपलक्षणतयाऽन्यञ्ञाऽपि बोध्यम्| अतः अन्यावपि सुदृत्तावेव 

घनभाजौ । अत एव मृलकरतोभयञ्ापि तस्संबन्धद्योतनाथे सच्छिष्येति मध्ये पठितमिलया- 

१. क. च. ज. णकस्य } २. क. श्च । ३. थ. दु. नं तदपवदिनेति। ४. द. णावित्या(?) 

५५. त. छयति । 

ग९.; €. 7, ऽ. ण, ९ § 2-4. 
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थानुष्ठानक्षमः । दुैत्तस्याऽऽचायादेरपि भागानहतवात् ।*भ्वानप्रस्थस्य धने धर्मभ्नत्र- 
कर्तार्धी गृह्णाति) धमेभ्राता प्रतिपनो भ्राता ] एकती्ौ एकाश्रमी ; घमेच्नाता 
चासौ एकतार्था च धर्मभ्रत्रेक्ती्ौ । *"एतेषामाचायौदीनामभवे पुत्रादिषु सत्छप्य 

कतीर्थ्येव गृह्णाति ] *्ननु “*अनेश्चास्वाघ्रमान्तरगताः' इति वािष्ठस्मरणादाश्रमा- 

सुबोधिनी 

णाविल्याह- दुकतस्येत्ति | अनेनेवाभिप्रायेण याज्वस्क्योऽपि “जाचाथैसच्छिष्यधरमै्ा- 

त्रकतीर्थिनः*? इत्युभयत्र सम्बन्ध धोतयितुं सच्छिष्य इति मध्ये परिगणयामास ।]* द्रा 
सच्छिष्य इस्यनेनादुरैत्तत्वं नाभिधीयते, अपि स्वध्यात्मश्रवणादिसमर्थोऽभिधीयते । तच्च दु- 

चत्तानामाचायदीनां सर्वेषामपि भागानहस्वस्याविशिष्टत्वाच्छिष्यस्य वादुच्रैत्तस्वकथनमनुप- 

पन्नं स्यादित्यत आह -सच्छिष्यः इत्यादिना भागानहत्वादियन्तेन। प्रतिपन्नो भरातिति- 
भ्रातृत्वेनाङ्खीकत इत्यथः ! आचा्य॑सच्छिष्यधमञ्रावेकतीर्थिनाममावे बह्यचारियतिवानप्र- 

स्थानां धन को वा गृह्णीयादित्यत आह -एतेषामाचायादीर्बीमभवे इति । 

बाठमद्री 
न जे भ (क [ब न शयेनाऽऽह--दुढत्तस्योति । आदिना अभ्रिमपरिग्रहः । अपिना तस्यव समुच्चयः । 

यद्वा शिष्ये सत्वे नादुदैत्तत्वमा़ं तथा सति आचायोदेरपि दुकत्तस्य भागानहैत्वस्या- 

विशिष्टस्वेन तस्येव तत्त्वकथनासङ्गतेः । किन्तु योग्यतया अध्यात्मश्रवणादिसमथस्वमि- 

व्याह-सच्छिष्यः पुनरियादिना भागानहेवास्यन्तेन | धम्रञकतीर्त्यिकम्-- 
अन्यथा यथासङ्खथानापत्तेसि्याह-- घर्मति । त्ाऽऽ्याथमाह --- प्रतीति, - 

भ्रात्स्वेनाङ्गीकृत इत्यथः । द्वितीयाथमाह -- एकाश्रमीति, - वानप्रस्थ एव 

स्वाश्रमनिकटवाक्षीस्यथेः । “* तीं शाखाध्वरक्षत्ोपायोपाध्यायमन्त्रिषु । जनावतारे योनो 

चः इति विश्वादयुक्तेः । नन्वेवं धमश्चत्नत्येवारकृतमभेमेणेति चेन्न -- आचायौ- 
दीनामभयि तेषां स्वेषां धनं को गृह्खीयादित्याशङ्कानिरासाथं तदुपादानात् । 

तथा च तत्प्थक् निमित्त न तु तेन समस्तमिति धमेश्रा्न्तेनः दरन्द्रसमासं 
कृत्वा युनद्ैन्द्र॒ इति तस्सवौन्वयत्यासयेनाऽऽह -- एतेषामिति }- मूखायुक्ततवे 

शङकते-नन्वनंदा इति,--माग्यन्या इ्यथेः। आश्रमान्तरेति--गृहस्थान्येत्य थः । 
मनत णा 

कन ॥ 

१. क. घनम्महणान ° । २. थ. द्. स्याचायोदेरपीति । ३. द. बोधयि० । ४. थ.द्. 
अथवा । ५. थ. द् ष्यः पुनरिव्या० । ६. त, मित्यथः यो° () | 

(016: @. 7, 56८, ण , ऽइ 47, 



८२४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [न्यवक्शराध्याय 

न्तरगतानां सिथसंबन्ध एव नास्ति कुतस्तद्टिमागः । न च नैष्ठिकस्य स्वाञित- 
धनसबन्धो युक्तः-- प्रतिग्रहादिनिषधात् | *: अनिचयो भिक्षुः" इति गौतमस्म- 

8 रणात् भिक्षोरपि न स्वाजितघनसंभवः] **उच्यते--- वानप्रस्थस्य तावत् ८“ अह्ो- 

मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा | अथेस्य निचये कुयोत्कतमौश्चयुजे 
त्यजेत् ।। इति वचनाद्धनसंबन्धोऽस्येव । यतेरपि--* कोरपीनाच्छादनार्थं वा 
वातोऽपि त्रिभूयोत्तथा ] योगसमारभेदांश्च गृहीयात्पादुके तथा।' इत्यादिवचनाद- 

9 खपुस्तकसंबन्धोऽस््येव । नेष्ठिकस्याऽपि शरीरयात्रां वखरादिसबन्धोऽस्येवेति +» त- 
द्विभागकथनं युक्तमेव | १२३५७ ॥ 

1 “दानी स्वर्यातस्य पुत्रस्य पल्यादयो धनभान इवयुक्तद्यापवादमाह-- 

ब्रह्मचारी तु नेष्ठिकोऽभिप्रेतः।एकाचायै संबद्धो धर्मञ्चाताएकाश्रमसंबन्ध एकतीथोयः | 
स्पष्टमन्यत् । नेष्ठिकवनस्थस्येति । व्यतिरिक्तानान्तु वणौनां पारिशेष्या्मागुक्तो विभाग- 

विधिः ॥ १३७ ॥ 

सुबोधिनी 

योगसम्भौरोति- योगप्रतिपादकमन्थादीनित्यभः ॥ १३७ ॥ 

नाल्मदट्री 

आदिना याजनादि । अनिचय इति -- असङ्प्रह इत्यथः । पूवेपक्षिणा तृतीये 

विशिष्य असंभवाचदसंमवेनोक्त इस्यारयन लावत्तत्राऽऽह--वानोति | अहः तन्मा. 

्रभोजनपर्या्स्य । एवं सवेत्र षष्ठयन्तनाम् । तथा--तद्वत् । निचये--सङ्दम्। 
"^ १ न € माह-- = य [९ भ 

यतरपाल्यस्या््रञन्वयः । दव भ्रातवचनसुक्ता स्मतवचन तथाते । यागात-- 

योगस्य सामग्रीविशेषोऽपीत्यथेः । तत्प्रतिपादकग्रन्थादीनिति यावत । आदिना 

पादुकाकमण्डट्वादि । “ कोपीनाच्छादनाथे हि वासो वे बिभयाच्च सः!” इति पूवौधपाठे 
कचित्कमेकवचनम् । याता-- संरक्षणम् ॥ १३७ ॥ 

प्राग्वत् पूवेतो विदेषमाह--इदानीमिति । उक्तस्य---तन्मात्रस्य । अत एवानयोः 

पौवोप्य ! आहेति-- द्वितीयपादरहितेनेव्यथैः । संखष्टिशब्दं निवैक्तं संसृष्शब्दाथैमाह- 

१,.--३, ११.।२. क. ग॒ च. जे. सबन्धः ख. समबन्धसंभवः | ३. क. ससतमा० | ४.ग. 

वै-।५.ख. ग. च सः।६. क द्युक्तं तस्या०। ख. ज. र्यस्या० ! ७.थ. द्. भारभेदध्रिति । 

(*016.: (1. {1, 5९८, ४17, §§ 7--9 ; 960. 1, $ }. 



दायविभागप्रकरणम् ] ससन्यास्यामिताक्षरा सविश्वरूपम्याल्या च ८२५ 

सखषश्टिनस्तु ससी 

"विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं ससुष्टे तदस्यास्तीति संसृष्टी | भभसंसृष्टी च न 3 
येन केनापि, कितु पित्रा भ्रात्रा पितृव्येण वा ; यथाऽऽह बुहस्पतिः-“विभक्तो यः 

पुनः पित्रा चावरा वेकत्र सेध्थितः। पितबव्येणाथवा प्रीया स तत्संसृष्टं उच्यते॥» इति । 

संसुषटिन इत्यादि ॥ १३८ ॥ 
विमक्तस्सच्चिमित्तान्तराद्यः पित्रा जल्ला वा सन्धानाथं संसज्य वस्ति स संसृष्टी | 

तत्र यचवं सतां पितापुत्राणां सह वसतां पितापुत्राणां (2) पितुः पुतो जायेत, तस्याऽप्यंशो 

सुबोधिनी 

संसष्टिशब्दं नियुक्त संस्टशन्दाथमाह-- विभक्तं धनमिति । मृंलं व्याच्े-- 

बाङुमदट्री 

विभक्तापिति । पुनः--विभागोत्तरम् । कृतमिति--कमेणि चः। संसृष्टं घनम्। “उभयं 

समीकृतम्° ' इति श्तेः । यदेकं सदुभो याति, तदुभयं विभक्तामिति यावत् तस्समीह्तं 

ाधारणीङ्ृतं संखष्टामिति तद्थः। एवं च प्रत्यासच्या ययोविंमागः, तयोरेव मिश्रण त्वमिति 

नान्यविभागेऽन्येन मिश्रणे तच्वभिति भावः, प्रसङ्गाद्विरेषमाह-- संसृषं चेति,--तद्धन- 

ससम तेषामपि संसर्गः संपन्न एवेति भ्रावः । सहयोगे तुनीया । यो विभक्तः सन् पुनः 

पर्चादिव्यायथैः ! एकत्र--गृहे । तञ हेतुमाह - प्रावयति । तदिति--तेन संसु 

इव्यर्थः । अयं स्राव--- येषामेव हि पितञ्रातुपितृभ्याणां पितुषितामहार्जतद्रन्येणाविभक्त- 

सवसुत्पत्तितस्संभवति, त एव विभक्तास्सन्तः मिथः प्रीत्या यदि पूवेविभागनाङेन “ यत्त- 

च धनं तन्ममाऽपि यन्ममधने तत्तवाऽपि" इवयेवम् एकन्र गृहे एकमगहिरूपतया संस्थिताः, त 

एव तथोच्यन्ते न पुनरेवं रूपाणां तथाकारिणामपि संसभिस्वं नापि विभक्तानीं पूर्वो्तप्रीति- 

पूरवकाभिसन्थि विना दभ्यसंसगैमात्रेण---““ विभक्ता भूतरो येच संप्रयिकन्न संस्थिताः । 

इष्युक्तेः । एवं च तस्संबन्धित्वमाकानिरासेन पूर्व॑वत्साधारणी श्य भोग्यतपादनमेव एक- 

त्र स्थितिः । तच्चोक्छानुमतिरूपमेव । सा च कुचिद्राचनिकी कूचिदनन्यथासिद्धन्यवहारः- 

गम्या--“* अनुक्ताऽपि वचः किञ्चित्कृतं भवति कमणा 1*' इति विष्णुपुराणात् ! एव चायं 

१- ख. युष्टतलं च । २ --२५. ७२. ३. थ. द ख्वचनं। ४. भ. नां तथा तेषां श्य °| 

(“016 .: @. 11, 56५. 15, $$ 1--3 
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** तस्य संखष्टिनो गृतस्यांशं विभागं विभागकाटे अविज्ञातगमीयां भायायां पश्वादुत्प- 
नस्य पुत्रस्य संष्टी दात् । पुत्रानवे संसृष्टयेवापहरेत् गृह्णीयात् न पल्यादिः ॥ 

सुबोधिनी 

तस्य ससृष्टिन इ्यादिना संसृष्टयेवापहरेत् गृहीयान पल्यादिरिन्तेन । “ नान्यो- 
दयो धनं हरेत् 2 इत्युपरितनवाक्यरोष॑स्थं हरोदेक्तेपदमपकृष्यं तद्वाक्यं पूरयतति-- 
अपहरेत् गृह्वीयादिति । तस्येति अनेन पूवोक्तं समासवाक्यं पूरयति । अच्र सतस्यव्य्थ॑र- 

भ्य पदं प्रकरणरभ्यं वा | वचनान्तरविरोधपरिहाराय तदर्थेन वाक्यार्थ॒पूरथति-पिभाग- 

कार इति | अयमाशयः--यदा चिचतुरो आतिरस्संसृष्टिनः, तदा तेष्वेकस्मिन् आतरि 

स्वभायीयां गभमष्धाय दिवं गते संखष्टिनां जीवतामनेकस्वदिभ्याभ्णवाच्च विभागः 

परप्तः-- एकत्वे देक्ये च विभागाभावात् । तस्मिन् विभागकाङेऽस्पष्टगर्भसरात् 
यदि गर्भो न चि्ञातः;, विभागश्च निष्पन्नः, कालान्तरे पुत्र उत्पर्चः,तद् तस्थै- 
तपिपित्रंशो दातव्यः । तदभावे संखष्टिव्यक्तिपयोरोचनयांडाकट्पनया संसष्टिनो गह्णी- 
युरिति।जत्र संसष्ठीतयनुगतधमेविवक्षयेकवचनम् अन्यथा ग्यक्तथेकत्वे विभागाभावात् ॥ 

बारमदट्री 

नियम एवामानवमप्युक्तरीत्या वितयपरमेवः; अन्यथा मातृमात्रविषयमेवस्यात।बृहस्पतेराश्च- 

यस्तु उक्त एव । एतेन पित्रादिगणनं प्रपञ्चा नान्यपरिसङ्ख्याथं - दो ्रलयापत्तेः, सामान्य- 

तो मनूक्तेश्वेति भून्तोक्तमपास्तम् । एवं पादाथमुक्ता मूलाद्यपादं ससाधारणोत्तरार्धं स्या 

--तस्य संसूष्टिन इति ] तश्र चर्त्वं तस्य तु । अंशमिल्यस्य व्याख्या--भागमिति। 

वचनान्तरविरोधपरिहाराय तत्संभवं प्रतिपादयन् तदर्थेन वाक्यार्थं पूरयति-विमानेति प्र 
समस्तो भ्यस्तो वा पाठः सति सप्तमी । जातस्थेवयस्याथमाह-- उत्पन्नः ति ,---रेषे षष्ठी! 

चन्रिवाथं उत्यन्नाय इुत्रायेव नान्यस्म।तत्र व एवार्थ द्यादेवे न स्वयं गृह्णीयात् द्वितीयोऽपि व] 

एवाथे बयु्कमे चेव्याह-संसृष्टयेवेति।अपहरोदेवयस्य भ्याख्या-गृह्णीयादिति।जातस्येवयादयच्छथा 
नेदेसपि प्राग्वदु भयापवाद-भूत, कन्तु पत्नीलयादिमास्ापवादभूतम्-अन्यथा तदसङ्गतिः स्प 
वेत्याशयेनाऽऽह-न पल्यादीति।* भन्न मूर एकत्वम विवक्षितम्।अतस्तदनेकत्वे विभज्य ग्रहणं 

१.व्य० १३९ २ थ. द्. स्थित ३.थ. द्. भ्रत्रादयः। ४.थ. द. स्वेन य° | 

५.त.ग एवनि ० £ . त.्स्तस्ये ० ७.५. यतेव(व!)च. नस्य स्यात्(2)1<.प.फ. ब. थमूला०। 
016. ; 0. 17, 56८. ॐ, ऽ 4. 
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*#"“तसृनस्तु सयृष्टी '' शयस्यापवादमाह- 

सोदरस्य तु सोदरः । 
दयादपह्रे्चांरं जातस्य च मृतस्य च ॥ १३८ ॥ 

“"ससृष्टिनस्ससृषटीव्यनुवतेते । अतश्च तोदरस्य ससूष्िनो`मृतस्याश सोदरः 
ससी अनुजातस्य सुतस्य दयात् , तदभवे अपहेरेदिति प्रूववत् सबन्धः । एव 
च सोदरसोदरससर्गे सोदरससृष्टिनो घन सौदर एव सृष्टी गृह्णाति) न भिनोदरः 

सुबोधिनी 

पूवैवाक्यानुचरत्तौ यो वाक्याथः सम्पद्यते, त दनैयति--अतः सोदरस्य सस्- 

्टिन इति । जातघ्य सुतस्यति--ए्ववदेव चिभागकालेऽस्पश्टगभोयां प्श्वादुस्प- 

करस्येत्यथे. । ^“ सोदरस्य तु सोदरः दइत्यनन “¦ संसृष्टिनस्तु संसष्टी '› इस्यस्यापवाद् 

इस्युक्तम् । तदभिप्रायतः संफोरयति--एव च सोद्रासोद्रससर्गे इति ॥ १३८ ॥ 

बाम 

तत्पल्याः पोषणं चेति भाच. } |*अत एव तुः तद्वेखक्षण्ये । एतेन प्राचां व्याख्यानाभिप्रायो 

निरस्त; । अयं भावः--यद्ा ससष्टिनः त्रिग्र्धतयः, तद् तेष्वेकस्मिन् ्रातरि स्वमायया 
गभमाधाय दिव गते अवश्िष्टाना जीवतामनेकल्वाद्मे रक्यासमवाखच्च विभागः प्रष्ठः 

-- एकत्वे एेक्ये च विभागाभावात् | तत्र तन्न विभ{गकारे अस्पष्टगभेसवेन गभौज्ञा> 

न विभागनिष्पत्तौ काङान्तरे पुत्र उत्पन्ने तस्म तसिनच्रश्नो देयः ; तद्भावे सखष्टिग्यक्छिपयौ- 

लोचनेनाश्चकस्पनया संखष्टिन पूवं हरन्ति ॥ 
इत्यध्येति -- पूवैपादोक्तस्य द्धि तीयपदेनेलथंः । उत्तराधं तु साधारणमस्त्येव । 

भत एवाऽऽह--सेसृष्टिनस्िवाति | तथा सति संपन्नं वाक्याथेमाह-- अतश्चेति -- तदनु. 

बृत्तश्चलयथैः । ̂ “संसष्टिनो खतस्यांश्च धनम् › इति पाठः । सोदरः ख एव । अनु पञ्चात् । 

अनेन विभागकारे स्पष्टगभौया विभागोत्तरमिति सूचितम् । जातस्य सुतस्य । पूव॑वदेवेति 

संख्येव गृह्णीयात् न पल्म्यादीव्ये बमिल्यथैः ("चं सति अस्य तद्पवादत्वमुक्तं नाप्रासि विना 
न संमवतीहि तदथं वििषविपयतया विशदयते-- एव चेतति ,--उक्तसबन्ये चेल्यथेः । 

सोदरेति--उभयसंसग इत्यथः । अत एव यमः--“.अचिभक्तं स्थावरं यत्सर्वेषामेव तद्ध- 

१, विण्स्यर च सोदरः । दद्याच्चापह्० । २. क. घ. च इदम नास्ि। ३. द. नोधन 
० । ४. क" सयष्यच० | ख. ग. ङ. सपृ । घ-च नतस्य । ५. क, पुत्रस्य । ई&. 

स्मारय । ७.भम. न् मु. ' ८ प. फरब््, थैः अत ९० । 

(^०]८.; ~ {7 € +> ४४ 5--6. 
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संसृष्टयपीति परवोक्तस्यापवादः ॥ १३८ ॥ 
**+इदुनीँं सयुष्टिन्यपत्रे स्वयोते संसृष्टिन भिन्नोदरस्य, सादरस्य चासघृष्टिनिः सद्धवि, कस्य 

धनग्रहणमिति विवक्षायां दयोर्विंमल्य ब्रहि कारणमाह-- 

अन्योद्यस्तु संखष्टी नान्योदर्यो धनं हेत् । 
असंखष्टयपि' वा दयात्ससष्टो नान्यमातृजः ॥ १३९ ॥ 

देयः शतस्य हतेभ्यः। ““सोदुरस्य च सोदरः इत्येतन्त मातृदो पिभागपक्षे द्रष्टम्यम् ; निर्धने 
च पितरि विभक्तजविषयम्। यत्तु गौतमीयम्-' अथ संखष्टिविभागःप्रेतानां उयेषठस्य ईंति,अव 
उयेष्ठः पितेहोच्यते । तस्य सोदयेच्नाच्रन्तराभावे त्रेतानां पुत्राणां आन्रन्तरासंदष्टानां च 

धनभाक्ु; तदुक्तं ““पिता हरेदपुत्रस्य” ईंति। अन्ये त॒ ज्येष्ठञञब्दं ्रातयौड्ुः, तस्पुनरविचा्य॑म् । 

स्पष्टमन्यत् ॥ १३८ ॥ 
४ #५ @ र @ न क % * १. मोदर्यस्ये 

अत्रापरे पूवेडलोकविवणेस्थानीयमिति इम शोकं पठन्ति - अन्यादयस्ये- 

यादि ॥ १३९ ॥ 

सुबोधिनी 

कस्य धनेग्रहणमिति वीक्षीयामिति,-वीर्षयां देने ज्ञाने सञुत्प्ने जिज्ञासायां 

बाटभदट्री 

वेत् । विभक्तं स्थावरं आद्यं नान्योदयेः कथञ्चन ॥` इति । बरृहन्मनुरपि-““एकोद्रे जीवति 
तु सापल्लो न र्भेद्धनम् ! स्थावरेऽप्येवमेव स्यात्तदभावे र्भेत वै ॥ ** इति । प्रजापतति- 
रपि--““अन्तधेनं तु यदव्य संखष्टानां च तद्वत् । भूमिं गृहं च संखष्टाः प्रगृह्णीयुयेथां- 

कतः ॥*› इति । ““संखष्टी गृह्णाति स्थावरवजं स्थावराणां सपिण्डसमताः' इति ब्द्धहारीतस्तु 
तथा योज्यम् ॥ २२८ ॥ 

उत्तरसङ्गतिमन्यवहितेनाऽऽह-इदानीभैति | सस्श्नीति ,--भिन्नोद्रेण सहे- 

ति भावः । विवक्षायामिति-- विचरे सयु्पन्ने सतीत्यर्थः । जिक्तासायां सत्यामिति या- 
क ^ क वत्] उभाभ्यां निमभ्यास्ुभयोरपि प्र्रिति भावः। अत एवाऽऽह--विभग्येति। कारणं- 

१. वि° पि चादद्यात्सोदरो ना०। २.--२८. २७ ¦ ३. म० ९. १८५. ४. त थ. विवक्षां 

५, प. क, ध. समभ्याप्रुभश | 

(016. : 1. 11, 5९८. 15, §§ 6-?, 
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““अन्योदयैः सापल्नो भ्राता संसृष्टी धनं हरेत्, न पुनः अन्योदर्यो धनं 
हरेदसंसृष्टी } अनेनान्वयन्यतिरेकाभ्यामन्योदयस्य संसृष्टित्व धनग्रहण कारणमुक्तं 
मवति |**अससूषटत्येतदुत्तरणापि संबध्यते । अतश्वासंसृष्टवपि संसृष्टिनां धनमा- 

सुबोधिनी 

सत्यामिति याचत्।मूरुवचनद्वितीयाधौदिपदान्तमादित आरम्य वाक्य द्रयमिस्याह-अन्योद- 

यःसापत्नो भ्रातेति] अत्र संखष्टिन इत्यस्य पदस्यानुचृ्तिद्रंभ्या । अतः संसृष्टिनो धन - 

मिव्यथः । संखष्टिनो भिन्नोद्रस्य धनहारिव्वविधानस्पेणान्वयेनासखषश्टिनो भिन्नोद्रस्य 

धनहारित्वनिषेधरूपेण च व्यतिरेकेण (च?) योऽर्थो निष्पन्नः, तं निष्कृष्य दद्चयति-- 

अनेनान्वयन्यतिरेकाभ्यामिति | "{असंख्ीस्येतत्पदं काकाश्षिवदुभयव सम्बध्यते ।]* 
जतः “असंसष्टयपि वा दद्यात् ' इत्यन्तमन्यदराक्यमिवयाह--ससृष्टीत्येतदुत्तरेणापीति । 

एतद्राक्या्थमाह - अतश्वा५ सृष्टवपीति । संसुष्टयधिकारः्वादेव संदष्टिन इति रूभ्यत । 

बारुभद्री 

पूवनियमद्वयसूचितमेव । अन्योदये इति,- अत्र वाक्यचतुष्टयं विधिर्निषेधः 

विधिनिषेधश्चेति। तवर प्रथमपादेन विधिमाह--अन्योदयं इति,--धनं हरेदित्यस्यापकषैः। 

तदाह -धनामिति,- पूवैतः संखृष्टिन इत्यस्यानुब््या संखष्टिनो धनमिन्यथेः । अथ 

द्विकीयपादेन तृतीयपादा्यपदाथैसहितेन निषेधमाह-- न पुनरिति,--न त्वि्यथैः । जतो 

यजजिष्पश्नं तदाह--अनेनेति,--एवौरधैनलथैः । अन्वयेति संस्टिनो भिन्नोद्रस्य धनस्य 

इारित्वविधिरूपेण च अन्वयेन अससष्टिनो भिन्नोदरस्य घनस्य हारित्वनिषेधरूपेण च 

व्यतिरेकेगेव्यथः । असंसष्टीत्येतत् सध्यमणिन्यायेनाभ्रेऽपि संबध्यत इति वृतीयपादेन 
विधिमाह -संसृषटव्येतदिति । अतश्च ॒तत्सबन्धाच्च तदुनुद्त्तिः प्राग्वदेवेव्याह-- 

संसृष्टिन इति | वा चां इति भावः। न केवरूमेतावदेवेकं वाक्यम् , अपि तृत्तरपादाय- 

१. त. चने अपि वेति पदा० । २. थ. द्. क्यमेवा° (?) । 

(016.: @.11, 56. 13, & 8--9, 
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ददत । कोऽसावित्यतआह-संसृष्ट इति । संसृष्ट॒एकोदरसृष्टः सोदर इति 
चत् । अनेनाप्षसषटस्यापि सोदरस्य धनग्रहणे सोदरत्व कारणमुक्तम् । +भसंसृष्ट- 

इतयुत्तरेणापि संबध्यते । तत्र च॑ संसृष्टः संसरधव्यथैः ; नान्यमावृज; । अत्रव- 

सुबोधिनी 

संखृषट इत्युक्तरपदं पूववाक्यक्ेषस्वेन योजयति-कोऽसाविति । पएर्वोकरूसंख्टशब्दाथैमाह-- 

संसूए टकोरदैरति,-एकरिमन् मातुरुदरे मिखित इत्यथैः ! पतत् पितुरप्युपलक्षणपरम् ““पति- 
[ ® कः 

जायां प्रविशति गभो भूस्वा स मातरम्। इति जायाया अपि मावृ्वश्रवणस्य श्रौ तत्वात् पिता 

असंखष्टयपि पुत्रं एव 1 एव पुत्रोऽप्यसंटीति पितुः आ्रातुः परेतस्यान्यस्माव् संखष्टिनो भागं 

हरेदिति ताप्प्याथेः । संखष्टपद्प्रयो्स्युमेवाथ प्रकय्यति--सोद्र इति यावदिति । 

८ असंखष्टवपि वा दद्यात् संखष्टः ? ईइ्येतस्य वाक्यस्य तात्पयाथमाह -- अनेन 

सोदरस्येति । प्वोक्तेनेव न्यायेन पूवैवाक्यान्तर्म॑तं संसृष्ट पदं “नान्यमातृजः? इव्युत्तरपद्- 

सन्द॒र्भणाऽप्यन्वेतीत्याह-- संसृष्ट इत्युत्तरेणाऽपीति | उत्तरवाक्यशेषस्वे संखष्टशब्दस्याभिप्र- 

ताथेमाह-- तत्र च संसृष्ट इति | नान्यमातृज इत्य तदे वशब्दाध्याहारेण पूरयितुं प्रती- 

कलुपादक्ते-- नान्यमातृज इति | जध्यार्हतेवकारोपेतस्य ““संखष्टो नान्यमातृज एव”? इस्यस्य 

बाङुभद्ची 
षद्र्घटितं प्राग्बदेवेव्याह-- कोऽसाविति । तत संस्थ ॒पूर्वोक्तभिन्रमाह--संसुष्ट 

एकोदरेति+--एकस्मिन् मातुरुदरे जात इत्यथः । यत्तुं पतत्पितर्थपि बोध्यम्--““ पति- 

जयां वियति गर्भो भूत्वा स मातरम् ।*” इति जायाया अपि मातृत्वस्य श्रौतत्वात् । 
एवं च पितुः पुत्रष्वेन सोदरत्वे तद्धातुरपि तत्सोदरस्वात् तत्वं बोध्यमिति असंसश््यपि 
पिता पुत्र एवेति तासाः  सोऽसंसृष्यपि तद्तुः परेतस्यान्येन संसूषिनो मागं इरेरिति 
तात्प संसृषटपदभ्रयोगस्येति केचि तत्रानिषटपत्तस्तदेतद्धनयन्रेवाऽऽह--सोद्र् इति 

यावदिति । भस्य तात्ययौयमाह--अनेनेति--पादनलेथः । असंसष्स्यापि-असंसृष्ट- 
नोऽपि । प्राग्बदेवाऽऽह-संसृष्ट इत्युक्तयेति । तत्र च नाञ्यवदहितोक्तोऽथैः, अपि तु प्रागुक्त 

एवेव्याह--तत्र चेति,---उत्तरवाक्ये ेषभूते संसृष्ट इत्यत्रेयथेः । अद्य आद्यजिति भावः । 

वयैपादं भ्याख्यातुं प्रतीकं धत्ते-नान्येति । मन्वुरोधेन सवैवाक्यमिति न्यायेनाऽऽह-अर- 

१, क. च. 4चः नास्ति । २. क. तृकः। ३. थ. द्. रसंसृष्ट इ० । ४. त. रे ३० । 

५ थ. द्. त्रस्य एव! $. थ. ्ठीपि०। ७. दु. गादमु° | ८. थ. द्. वाभिप्रायं प्र० | ९. 
थ. दु. तमथै० । १०. त. इतस्यसं (£) । १२. भ. नुप्र । १२. भ. त् तत्राद | 

(016,: 1, 17 ऽ€५. 1, $§ 9--19. 
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रब्दाध्याहारेण ग्याख्यानं कायेम्। संसृष्टयप्यन्यमातृज एव संसृष्टिनोधनं न।ऽऽददीते- 
ति] +“ एवं च ““असंसष्टयपि वा दयात्" इत्यपिशब्दश्रवणात् , “संस्र नान्यमातृज 

एव? इव्यवधार्णनिषेधाचचासंसुष्टसोदरस्य संसष्टमिनोदरस्य च विभज्य ग्रहणं कतन्यमि- 

त्युक्तं भवति--द्रयोरपि धनग्रहणकारणस्येकेकस्य सद्भावात् । ^~ एतदव स्प्टीकृतं 
मनुना-“'विभक्तास्सहजीवन्तो विभजरन्पुनयदि } "इति संसृष्टेविभाग प्रक्रम्य ““यरषा 

ग्येष्ठः कनिष्ठो वा हौयेतांराप्रदानतः । प्रियेतान्यतये वाऽपि तष्य भागो न टुप्यते | 

सोदयौ विभजेयुस्तं समेत्य सहिताः समम् | भरातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च स- 

सुबोधिनी 

वाक्यं व्याख्याभ्रकारमेव दरयति-- संसुष्टवप्यन्यमातृ ज एवेति“ जसंखष्टयपि चाद्यात्? 

इत्यस्योत्तराधस्य सकलर्स्यापि तात्प्याथमाह--एवच्रासंसृष्टवपि वा ददयारिति । 

तत्र हेतुमाह--द्रयोरपीति,-भि्दरस्य सदष्टं धनग्रहणे हेतुः, सोद्रस्य सोदरस्वमेव 

हेतुने संदष्टत्वमिल्यथः । संसृष्टिविभागमिति,--सदह जीवन्त इत्युक्त्या तस््क्रम 

वारंटी 

वेति । तथा तस्य तदेवाऽऽह - सेसृष्टयपीति ! इदं सवेमनुृत्तिरुभ्यम् । उत्तराधे 

स्य संपूणैस्य ताव्पर्याथं पृैप्रतित्तमाह--एवं चेति+--उत्तराधस्योक्ताथकत्वे चेल्यथः । 

अवधारणेति, -त्निषेधादलयथः । असंसष्टत्यादे भराग्वत् । ' "कृत्यानाम् '* इति कतरे 
(1 

7 ०० 

षष्ठौ । तत्र हेतुमाह- द्रयोरपीति । एकेकस्यैति---प्रागुक्छस्येवेल्यथेः । >[भिन्नाद्रस्य 

संखृषटिस्वं घनग्रहणे हेतुः! सोदरस्य तच्वमेव हेतुः; न संसष्टित्वमिति भावः।]* उक्तं दृढयति- 

एतदेवेति । मनुनेति--अस्य ("विभक्ताः इस्यादि “वदता” इयन्तं विरोषणम् । 

इति इनेन । प्रकम्यति,--सह जीवन्त ईइ्युक्छथा तस्मक्रम दति मावः । ^“ समस्तल- 

विभागस्स्याञ्ञयेष्ठयं तत्र न विद्यते }'* इति अस्योतच्राधंम् । पूवे कथमपि वेभगेऽ- 

पीदानीं सम एव विभागः; ^< जयेष्ठस्य विश्च उद्धारः” इन्युक्ताद्धारो नास्तीति तदथः | 

१. क. घ. घादुसं° । २. त. (स्यव्या' इलयादि 'सकरूः इत्यन्तं नास्ति ! ३. थ. दु. गे 

परकतम्येति । ४. अ० २. ३. ७१.1 ५. म० ९. ११२.। 

(01. ~. {7, 960. 1, §§ 10-12 
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नाभयः। इति वदता ^ "येषां ्रातृणां सं सृष्टिनां म्ये य्येष्ठः कनिष्ठो मध्यमो वांऽशपरदा- 
नतो ऽराप्रदाने सार्वविभक्तिकस्तासैःवेभागकाङ इति यावत् हीयेत स्वांशात् भ्रद्येत आ- 
श्रमन्तरपरिम्रहेण ब्रह्महत्यादिना वा म्रियेत वा,तस्य भागो न टुप्यते-अतःप्रथगुद्धरणी 

यो न संसृष्टिन एव गृहीयुरित्यथेः!तस्योद्धतस्य विनियोगमाह - सोदयं विभजेयुस्तम्' 

संसष्र्प्यन्यमातृजसोदर्ये सति न धनभाक् असंखश्यपि सोदर्यं एव धनभागित्यथैः।य 

एव तु धनभाक् स्यात् , तेनव आतरस्तस्सुताश्रेवरूपाः ॥ १३९ ॥ 

सुबोधिनी 

स इति मजुवचन भ्याचष्टे-- येषां भ्रातृणामिलयादि- 

ना | आद्यन्तयोर्जयष्टकनिष्टयोरपादानान्न्यायसाम्याच्च मध्यमोऽपि विवक्षित इत्यननाभि- 

प्रयिणाऽऽह--मध्यमो वेति । अश्ाद्धेशे निमित्तानि दहीयति-- आश्रमान्तैरेति | 

अस्यैव मनुवचनस्य तत्पथैर्माह--अतः पृथगुद्धरणीय इति । “सोदयं विभजेयुः "` 

इस्यनुसन्धेयः। “भ्येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा 

इव्येतन्मजुवचनं व्याख्यातुमवतारयति -- तस्योद्धतस्येति | “मातरो ये च संसशः' 
€ 

इस्य्र संसृष्टपदोपादानात् साद्रा असखष्टा इति गम्यते । अत एवाथेलभ्यासंसृष्टपदान्वयेन 

बारुभद्री 

धये षाम् व्यादिमानवं व्याच््- येषामित्यादि । ग्रकमादेवाऽऽह-- संसुशिनामिति ,-- 

भथ इत्यादिः । आचन्तयोसर्कतेन्यायसाम्याच्च मध्यसेऽप्युपलक्षणस्वेन वा विवाक्षित 

इत्यादायेनाऽऽह-- मध्यमो वेति | अदानपदोक्तराधिक्यादाह--अङाग्रदाने इति । 

अत एव तदुपपर्िमाह-सावीति,- तथा चांशस्य प्रदानं यस्मिक्गिति भावस्युडन्तेन व्यधि- 

करणवहुचीदिणा कारो विवक्षित इति नाऽऽधिक्यं तस्येति भावः । तदाह - विभागेति | 

अथोदाह-- स्वाशादिति । वतो भरशे हेतमाह-- आश्रमान्तरेति+---वानप्रस्थादीस्यथः | 

मोरुमव हानिता विकल्पमाह-- म्रियेत वेति,--भन्यतरोऽपीति शेषः । अन्यतम 

इय्थः। उपाक्तापेश्ठया तथोक्ः।अपिः दथादिसञुचये। अस्येव तापर्यमाह--अत इति,- 

अरोपादिलय्थः । तस्याऽपि तावयंमाह-न संखष्टीति | ` 'सोदर्या'” इति मानवं 

म्याख्यातुमवतारयति--तस्योद्धृतस्येति । माहेति --द्वितीयश्वोकेन स एवेति भावः । 

१,--९, ११० --११२.। २ त अंश्ञोद्धरे। द. इदं वाक्यं नास्ति । ३.थ. द. 

तरपरिगरहेणेति । 9. थ. द. य्थेमा० । ५ थ. द. भ्यार्थासं° । 

@01€.: १. 11, 5८८. 15 §§ 12--13, 

सा ११५५ 
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इति । तुदत मागं सोदयाः सहोदर अनेसृष्ा अपि समेत्य देशान्तरगता अपि 
समागम्य सहिताः संभूय समे न न्यूनाधिकभावेन, ये च भ्रातरो भिनोदराः संस- 

ष्टाः, ते च सनाभयो ममिन्यश्च सम षिमजयुः-- समं विभज्य गृहवीयुरिति 
तस्याः ॥ १३९ ॥ 

सुबोधिनी 

पूवौधै व्याच तुदत भागमिति। सनाभयो भगिन्य इति--सदोदर्यो भगिन्य 
इत्यथः ॥ १३९ ॥ 

बारुमद्री 

८ भ्रातरो ये च संयुष्टाः'” इस्युत्तराधं संखृष्टपदोक्तया अत्र तन्मात्रोक्तया सोद्रा असंसृष्ट 
अपीलययरुभ्यासंयुष्टाजपीतिपदान्वयेन पूवाद्धं॑व्याच््--त॒मियादिना | अपिना तेषां 

सङ्ग्रहः । तथा च साधारणमिदम् 1 आगमनस्य वित्रिसाकाङ्कृ्वादाह-ये देरान्तरे 

गतास्तेऽपीति। देशान्तरगता अपीति पाठान्तरम् सहिता इत्यस्य व्याल्या-- संभूयेति,- 

मिखिले्यथेः । सर्मानिल्यख व्याल्या- न् यूनेति }उत्तराघाथमाह--ये चेतति] अन्न चोक्ते. 

तर इष्युक्तेः पतत्र सोद्रा इयुक्तश्वाऽऽह-- भिनोद्रा इति | अन्यथा तद्रेय्यै स्पष्टमेव] 

सनामयः--सहोदयंः । विभजयुरिष्यस्य व्याख्या ---विभग्योति,--सममिव्यत्राऽपि 
बोध्यम् । क्चिस्वत्राऽपि ततः प्राक तसपा एव । तस्य “सोदयौ*” इध्यस्य। + [अन्न भिन्नो- 

द्राः श्रातरः समानजातोया बोध्याः | असमानजातीयाभिन्नोद्रसंसुषटि्रातृणां तु"“चतुच्िः? 
ईैस्यायुक्तकमेण विभागः । समङञब्दस्य भिन्नजातीयञ्नातृभिच्रसमानजातीयभिन्नोद्रश्नातृ- 
विषयस्वे “* चतुच्ि ›” ईष्येतद्वाघकत्वे मानाभावात् ।]* ब्रृहस्पतिरपि-- “संसृष्टानां तु यः 
कथित् विचया्ञोयादिनाऽधेकम् । भ्रामोति तस्थ दातव्यो ध्चरेशवास्समां शिनः ॥” ईति । 
दर्थशदानं तदधिकधनप्राक्षो हेयम् । शङ्खोऽपि प्रागुक्त एव--““ परातृणाम् इति। नारदोऽ- 
पि--““ संसृष्टानां त यो भागस्तेषामेव स इष्यते । अतोऽन्यथानश मजो निबीजेष्वितरा- 
नियात् ॥** ईति ! काल्यायनोऽपि--““ संखष्टानां त॒ संखष्टाः एथक्स्थानां पथक् स्थिताः । 

अतो विशहरा ञेया निर्बीजान्योन्यमागिनः॥ * "इति, अतोऽन्यथा ससृष्टिनाम मावे निबोजषु स- 

न्तनरादेतेष॒संखष्टिषु तेषां भागः इतरानंश्चहराति (१) यावत् । अत्रायं निष्कर्षः- भि. 

१. क. येदेशन्तरगतासते । २- क. ति॥ पुण । ख. स्पो ऽथैः। ३. त. उद्धृ° | 
४.थ. द्.न्यशरेति। ५.म. षश तेषां (1 &.प.फ.ब. द्रभूतृ० : ७, व्य० १२५. । 
८. 2) । ९-प. फ. ब. भागान् । १० १२.२४. | ११.प. व. नम्रहर०। 

(016.: (0. 1, 566, 13, § 18. 
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८३४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवकाराध्याये 

बार्भद्धी 

च्नोद्रसंसुष्टि्रालभवि सोदराणां मध्ये यः संसुष्टेसोदरः, स एव संसष्टिनः सोदरस्य तस्य 
घनमाददयादिलयादि । भिन्नोदरपु त सजातीयःसजातीयत्वकतमेदयुक्ता एव । यदा सोदराः 

असोदराश्च संसृष्टिनःः तदा सोदरा एव गृह्णीयुः । यदा त्वससृर्टः सोदराः 

ससुष्टाश्च भिक्नोदराः, तदोक्तरील्या उभाभ्यां म्यम् । एनद्परि तु सोदेररेव । सोदराणां 

मध्येऽपि केचित् ससुष्टा नान्ये, तदा सोद्रत्वसंसृष्टस्वाभ्यां संसष्टिभिरेवेति । यत्त एकमानू- 

जलत्व भिन्नमात्रजत्वयोः विज्ञेषेण अआावृष् या व्यचस्था दरिता, सा साक्चात् पितृव्ये सापल- 

पितृव्येऽपि याज्या-- न्यायस्य तुल्यस्वादिति; तन्न --^“ सोदरस्य तु? इति विधिवाक्ये 

सोद्रत्वस्य विवक्षायां बीजामःवात् सोदरपदस्य पिवृव्योपलक्चकत्वाभावात् खोकेऽल्यन्त- 
फ, कि दी 

1वरद्धत्वात् वचनावराधाचख न्यायस्य तन्राप्रव्त्तारात दक् | एतनाप्रन्रधन अतणामच्युक्तम्। 

तत्र विशेषमाह--संसुष्टिन इति सवैमेकम् वाक्यम् } तस्मिन् मते जातस्य पुलस्य दद्यादिति तु 

भ्ासङ्किकम् ; सोद्त्वाभावे तु नांशभाक्तमिति स्पषटयति--अन्योदयं इति। यदा त्वन्यो- 

दय एव संसृष्टी न सोदरः, तदाऽह -- असंसुष्टयपीति, इत्यपराकोक्तमपास्तम्--अस्य 

श्रातृमात्रविषयत्वे पित्रादिखंसर्मविध्यानथेक्यापत्तेः त्नि्णांयकवचनान्तर एवाभावात् प्रकर- 

णविच्छेदकतुशब्दद्वयवेय्यत् “वान *इत्याषदिना तद्विच्छेदात् सोदयं नियमादेवान्यन्याचृत्तौ 

तदुक्तिवेयभ्यौत् ससुष्टिनोऽशमाक्त नारदादिविराधाच्च । एतनेदानीमिलयाद्यवतरणमन्योदर्यं 

इत्यस्य चिन्त्यम्--““अतोऽन्यथा?? इत्यादिनारदादिविरोधात् । पुर्वन्वितयोरमरेऽनुषङ्ध 

संस्टपदस्यार्थद्वयकल्पने एवकाराध्याहारे प्रमाणाभावाच्च । अनेनान्वयेच्याद्यपि चिन्ध्यम् 
--संविपदस्यार्थे वाक्यस्य पट-याद्यपवादष्वोक्त्यव तदर्थघिद्ध वौक्यानथक्यात् पित्रादेरपि 
संसृ्ित्वे पृथगन्योदर्ये तदुक्तिवेयथ्याच।.^ विभक्ता" इति मनोः तथा व्याख्यानमपि चिन्त्यम्- 
तयोः विशेष्यविक्ञेषणभावेनेव ब्रह स्पव्येकवाक्यतया अ्थान्तरकस्पनाया अन्याय्यस्वात्। चका - 

रात् तथा कल्पने नारदादिविराधात् । चद्रयस्य दन्द्रविग्रहवदुपपत्तेः } विदेषणानथक्यन्तु 

जगिनीविशेषणवद्धिन्नोदरवारणाथत्वात् । तस्मात् स धन हरेत् नान्य्रादयः) सादरः सस॒ष्टा 

न चेत् असंखष्टयपि आद्यान् संसृष्टःनान्यमारवृजश्चदिति ्याख्यानसुचिताभेति आान्तोक्तमपा- 

स्तम्--आ्चयानवबोधात्। अत्रांश्चमिति सामान्योक्तथा स्थाचरेऽप्येवम्] अत एव प्रागुक्तयमा 

दिसंस्मविधेरेतेनांशभिति सामान्योक्तावपि स्थावरविेषो बृद्धहरीताययुक्त इति ् रान्तोक्तम- 

पास्तम् ५१३९ ॥ 
[कानि 

१. प. फ. ब. ष्िपृत० । २. प. फ. ब. ्ास्सोदराणां । ३. भ. िवाकंधं ° । 

018. @1. [1], ९८. 1, § 13. 
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४» पुत्रपल्ग्रादिससृष्िनां यद्रागर्रहणपनं, तस्यापवादमाह- 

क्ठीबोऽथ पतितस्तञ्जः पङ्गरून्मत्तको जडः 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगा्या भतेव्याः स्युनिरराकाः । १४० ॥ 

+> छीवः तृतीयापरकतिः ; 

पतितस्तत्स॒तः क्ीब इत्यादि ॥ १४० ॥ 
तस्सुतः पतितोखन्नः; एवं उन्मत्तो ्रहग्रहीतः ; जडः सवद्रा प्रजाहीनः ; ङष्टाद्यसमा- 

घयपापरोगभ्रस्तोऽचिकित्स्यरोगी; च ङब्दः स्पृत्यन्तरोक्तवधिरादिप्राप्त्यथः ! स्पष्टमन्यत् | 

सुबोधिनी 

ुत्रपल्यदिसंसष्टिनामिति--एत्पदेन पाच्रोऽपि रक्ष्यत, आदिपदेन दौदहित्रा- 

बारमद्री 
सङ्गतिमाह पुत्रेति ,--एत्रश्च पलीच पुत्रपल्न्यौ ते आदी येषां ते पुत्रपल्ग्रादयः ते 

च संसृष्टी च तेषां त्रयाणामिव्यथेः ! आदिम्यां पावादेदुहि त्रादेश्च हणमिति न न्यूनता | 

एतेनाऽऽयय उपरुश्चणतया च्याख्यानमपास्तम् । तृतीयेति भ खी पुंखभिन्िव्यथैः । अमरे 

तथोक्तेः, " तृतीयां प्रकृतिं गतः इति च भारतम् । प्रक्कतिः स्वभावः 

प्रकार इति यावत् । समस्तं व्यस्तं वा । तथा च स्वामाचिकठर्ववतस्तेन अहणं 

तेन कदाचित् कत्रिमतच्ववतो निरास्रः। अत एव कात्यायनः--^“ न मूत्र फेनिरु यस्य वि- 
छा चाप्सु निमजति । मेदं चोन्मादड्ुकराम्यां हीनं छीवस्स उच्यते # ̀  इति। नारदोऽपि-- 

""्यस्याप्सु प्लवते बीजं वादि मूत्रं च फेनिलम् । पुमान् स्याछछक्णरेतेविपरीतस्तु षण्डकः ! 
चनुदशविधरशाद्चे पण्डो दो मनीषिभिः । चिक्छिरस्यश्चाचिंकित्स्यश्च तेषाजुक्तो विधिः 
कमात् ॥ निसगीषण्डो बध्नश्च पक्षषण्डस्तथैव च । अभिश्चापादगुरो रोगादेवकोधात्तथेव च ॥ 

इष्यैषण्डश्च सेभ्यश्च व।तरेता म॒खेमगः। आक्षिप्तो मोधबीजी च शारीनोऽनयापतिस्तर्था ॥" 
नृनिप्तमैपण्डः-स्वमावतो लिङ्ग डृषगदीनः। व्रध्नः-चिन्नमुष्कः ]*] पञ्चदिनानि द्ियाम- 

सेव्य सक्रद्धोगक्चमः--पक्चषण्डः | गुहशापषण्डादयः त्रयः स्पष्टाः । इप्यया पुंस्त्वसुत्पा्यते 

यस्य स--द््याषण्डः | सयुपचार विज्ेवेण पुंस्तवरघक्तयंस्य स-सेग्य षण्डः । वःतोपहत- 

रेतस्को--वातरेताः । यस्य सुख एव पुंसस्वशाक्ः न योनो, स सुखेभगः । रेतोनिरोधात् 

षण्डीभूत आक्षिप्तबण्डः । गभौधानासमथेबाजो मोघदीजी । अप्रगरटभतया क्षोभादा 

[$ 

१. वि०रोगी च मौव्याश्च।२. थ. द्. रब्दरे।३. थ. द्- रान्देन।४. १३.--१०--१३.। 

(01९. : 1. 11, 6९८. +, ६§ 1--2. 



८३६ याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये 

पतितो ब्रह्महादिः ; तज्जः पतितोत्पलः; पङ्कः 
पादविकटः ; उन्मत्तकः वातिकपत्तिकशष्मिकसांनिपातिक ग्रह विरशलक्षणरुन्मादर- 

मिभूतः ; जडो विकठन्तःकरणः, हिताहितावधारणाक्षम इति यावत् ; अन्धो 

नेत्रन्रियविकरः; अचिकिस्स्यरोगः अप्रतिक्तमाधयक्षयादिरेगम्रस्तः ; *"आदशञन्दे- 

नाऽऽश्रमान्तरगतपितृदवैष्युपपातकिबधिरमूकछनिरिन्दरियाणा प्रहणम्। यथाऽऽह वासेष्ठः-- 

८५ अनंज्ञास्तवाश्रमान्तरगताः' इति। नारदोऽपि--““ पितृद्विट् पतितः षण्डो यश्च 

स्यादोपपातिकः । जरसा अपि नैतेऽरा क्भरनक्षजाः इुतः।'” ईति । मनुरपि- 
४८ अनंशौ क्टीवपतितौ जाव्यन्धर्बाधरो तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्न 
रिन्ियाः।)'' इति ।*भ्निरिन्दियो निगतमिन्ियं यस्माद्रवाध्यादिना स मिरिद्ियः। 

"एते कटीबादयो-ऽनेरा रसिक्थिभाजो न भवन्ति।केवरूमशनाच्छादनदानेन पोषणीया 

बाट्मभट्री 

नष्ट पुस्त्व; श्ाखीनः । यस्य भा्यौव्यतिरेकेण अन्यासु पुरूषभावः सोऽन्यापतिः इति । 
मूले--अथशब्दस्सुच्चये । इछीबस्य जनकत्वासंभमवादाह--' [पतितोत्पन इति, - 

च, 

अकृतप्रायश्चित्तोःपन्न इस्यथ.]* । ग्रहूति-- तादा ये ग्रहाः, तदवशस्रूपारेत्यथैः । 

सवथा चतन्यशयुन्यस्वस्यासंमवादाह -- विकटान्तरिति } तस्यापि तत्पर्याथमाह -- 

हिताहितेति ) नेत्रेन्दियेति -- नेत्ररूपन्द्रियेस्यथंः । अनेनापि स्वभावकमेव तत्वं 

विवक्षितमिति सूचितम् । अत एवाग्रे निरिन्दययरहणं मानवे जात्यन्धग्रहणं च ¦ 

तादशरोगस्वरूपमाह -- क्षयादीति, -- आद्श्ञब्देनेतति पाठः । तेषां निरश्चकत्वांशे 

मानमाह-यथाऽऽदहेदयादिना 8 [आश्रमान्तराे--नधिकवानप्रस्थान्तिमाश्रमाः | क्षेवजा न 

तदादयः। अत एवतदन्येषां सामान्यनोक्तिः। जात्यन्घेति,-- जात्या स्वभावेन अन्धबधिरा- 

वित्यथः ¦ तथा उन्मत्तेति--दन्दोत्तरपदको न्द्रः । व्णानुच्चारको मूकः । ननु निरि- 

न्दियमहणेनेव जात्यन्धपरिग्रहे सिद्ध तदुक्तिव्यर्था । नच बाद्यणवसिष्टन्यायेन निर्बाहः-- 
५ सति गमक एव तन्न्यायविषयत्वादत आह--व्याध्यादिनेति | पदाथांनुक्सवा मूरूवा- 

क्याथमाह--एत् इति } नु मानवादौ ताचन्मालोक्त्या मृरस्यापि तत्रैव तात्पयं- 
न 0 

१. क. इत्यादिना । २. ख. ग. सन्निपात ३. ख. ग. यश्ष्मादि० । ४. १७.-- ५२ । 

५, क. ख. देनापि 1 &.--१३. २१. । ७. ९--२०१. । ८. क. निरशाः । 

(016, 0.17, 5€6. ॐ, §§ ४-5. 



दाथविभागप्रकरणम्] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च ८३७ 

भवेयु; ; अभरणे तु पतितव्वदोषः--“सर्वषामप्रि तु न्याय्य दातु शक्त्या मनी- 

षिणा | ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो द्यददद्खेत्॥'> ईति मनुस्मरणात् । अत्यन्तं 
यावज्जीवामित्यथः | *"एतेषां विमागाव्पागेव दोषप्रानावनंशवमुपपनं न पुनर्वि- 
भक्तस्य । *विमानगोत्तरकारुमप्योषधादेना दोषानिहरणे मागप्राप्तिरस्येव-- 

बारभट्धा 

मस्तु न भरणे अत आह-अभरणे विति ¦ सर्वैषामिति शेदे पष्ट अं्ान्हाणां इ्धीवा- 

दीनामिलयथेः । अन्ञावित्यभ्रिमोऽयम् ! तुः एवार्थ व्युत्क्रमे च दा एमवेत्वथः । न्याय्यम्-- 

न्यायमप्राक्चम् । शाक्तयति अनेन न्यूनाघकभावो निरस्तः । ग्रासेति समाहारद.द्रः । एवार्थं 

स्फुटयति- पतित इति | हि यतः । अस्यन्तमित्यस्य पववाक्ष्यान्वयिनोऽथमाह--याव- 

दिति | एतेन शक्तयेदयनेन अव्यन्तमिति वेर मिध्यपास्तम् । * [यद्यपि देवेन पतितवज 

भरणसुक्तम्-- “ते पितरि न छीवकुषटयुन्मत्तजडान्धकाः | पतितः पतिताःत्यं शिङ्गी 
दायांदाभागिनः ॥ तेषां पतितवजभ्यो भक्तं वस प्रदीयते । तत्सुताः पितृदायं रुभेरन्दो- 

षवर्जिताः ॥ ` इति--िद्धी प्रनाजतादिः, अन्ने निषेधे पतितपदेन तन्सुतोऽपि-- 

पतितोप्पन्नत्वेन परतितत्वात् , अत एव ब्ोधायनः-- ““अतीतव्यवहारान् भ्रासा- 
च्छादनेर्विश्रयुरन्धजडद्धी बव्यसनिग्याधितादश्चाकमिणः पतिततञ्जातवजेम् ” इति , 

तथाऽपि तव्परायश्चित्तयोग्यततदिच्छुपरम् । अत एव मानवे ^“ सर्वेषाम् ” इति 
-* अत्यन्तम्” इत्ति चोक्तम् । अत एव तिरोधो नेति दिक् ]*1 कचिद्विशषपमाह--एतेषा 

मिति,--\[पतितादीनां स्वामाविकदुष्टभिन्नानामेल्यथेः]* । अत एव अग्रे वक्ष्यति-- 

पतितादिष्विति | देषप्राघ्लो अप्रल्याख्येव्यादिः । न पुनः-न तु । अगे दोषेत्याचनु- 

षङ्खः ¦ तत्रानंदात्वमित्यस्य तस्पयोवतेनमित्यथः } तदानी तस्वाभावात् । तच्च विशेषणं 

न तूपरक्षणामिति भावः । तत्राऽपि चिशेषमादिषुराणन सूचितमाह-- विभागोत्तरेति,-- 

०८ काराध्वनोः* इति द्वितीया । विभागाव भ्रागेव दोषश्रासौ विभरागकाङे दोषदुषटस्यापी- 
ति शेषः । तथा च स्वाभाविकवत् छत्रिमदोषेऽपि विभागात् पूवंजाते; यत्राचिकिस्स्यत्वं, 
तन्रेवारनश्त्वं नान्यत्रेति निगैकितिमिति तावभ्रम्। आदिना--ग्रायश्चित्तस्यापि ग्रहणम्! 

नन्विदं केवरूमयुक्त--अनन्तरं तेन तन्निरासेऽपि तदानीं तस्य॒ स्वात् तस्य॒ विशेषण- 

१. ९-२.२. } २.प प. ब. श अनं | ३. अ० २.३. ५.। 

>01€.: (1. 1}, 566. ॐ $$ ५. 



८३८ याज्ञवक्क्यस्मुतिः [व्यवहाराध्यये 

“विभक्तेषु सुतो जातः सवणायां विभागभाक्] इत्यस्य समानन्यायतवात्। * "पतिता- 

दिषु पुिङ्गमविवक्षितम् । अतर॑च पत्नीदुहित॒माचादीनामप्युक्तदोषटुष्ठानाम नंश्चितव 
वेदितव्यम् ॥ १४० ॥ 

*"“क्लीवादी नामनित्वात्तपुत्राणामप्यनंशिवे प्रपि इ्दमाह-- 

पङ्ग्वाद् वचनान्यभचेदोलायन धिङ्ृतानां सर्वैपामुपलक्षणाथीानीति केचित्। तदसत--पुरूषा- 
थैत्वाहग्यस्य वे्यस्यानधिङतस्येव दर न्याहैस्वदक्चनात् ; यथाऽऽह गौतमः--“‹ स्वयमाजित- 
मवेद्यभ्यो वेयः काम न दद्यात्” इति, ^ अद्याः समं विभजेरन्? ईति च } अतः 
प्रतिषेधादेवषामनंशञस्वं न स्वन धिकारात् । जन्मान्तरीयमहापातकङिङ्योगाद्धा निरंशास्वं 

पितामहद्भ्यसबधस्स्वपतितानामन्धादौनामस्त्येवेति संप्रदायः । सामध्यनव तु भरणमात्रा- 
तिरिक्तद्रञ्यविनियोगाशक्तेः ओचिव्यानुवादोऽयमित्यवसेयं । तथा च स्वायम्भुवः-- 

“येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा दीयेतांश्रदानतः । भ्रेप्ेतान्यतयो वापि तस्य भागो न छ्ुप्य- 
ते ॥*› इति । एवं च स्वयमेवेते निरंशकाः ॥ १४० ॥ 

सुबोधिनी 

दयः । पुत्रश्च पलन्यादिश्च संसष्टी चेति त्रैग्रह.) "विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विमा- 

गभागित्यस्य सामान्यन्यायत्वादिति- विमागादूध्वैमुत्पन्ने पुत्रे (स्वपु्रोत्पत्तिरिति?) धर्म- 

ध्मिणोरस्पसिम॑त्रमेद एव नान्यो भेदोऽस्ति इति विषयमात्रभेदात् समानन्यायत्रभि- 
श, 

व्यथः । उक्तदोषदुष्टानामिति--ीवस्वादेभिः दोचरि्य्थः॥ १४६० ॥ 

बारुभटी 

त्वाङ्गकिारात् । अत आह --विभक्तेषिति,--मूरोक्तिरेवेयम् । विभागादूष्वसुत्पन्ने पूवं 

तदीयविमागामावेऽपि स्वरूपोत्पस्या धर्मो रत्निः । एवं तदानीं तत्सस्वेन तदभावेऽपि 

विभागोत्तरं तदोषविनाश्चे तचवस्याभावेन योग्यतया तदुत्पात्तिरिति तस्मिन् पुर्षे 
समानन्यायस्छरमित्यथः । क्रीबे असंभवात् पत्तितादा वि्रिषान्तरमाह--पतीति,-- 

उदेश्यगतस्वेन तदविवक्षा बोध्या । कह्दन्तानामेव द्न््वान्तात् दुहितृखब्द् आनङ् न । 

उक्तदोषेति--पतितव्वादिदोषदुष्टानाभेत्यथैः। तत्रापि प्रागुक्तरीतिस्सव बोध्या ॥ १४० ॥ 

सङ्गतिमन्यवदितेनाऽऽह--क्छीबादीनामिति, - इदं वक्षयमाजग्रिप्रसवरूपम् । 

१ व्य० १२२. ।२.क.च छिङ्ग। ख. पुदिङ्गत्वम० । २. २८.-३०, ३१. । 

8. थ. द्. ताश्च पल्यादेगणाश्च संयुषटिनश्चेति समसः । ५. त. इद् प्रतीकं नास्ति । &. स्वरूपो- 

व्पत्तिरवेषत्पाततदैतुस्तविभागादृध्यमिन्पन्वादिदोषविनारे तु तस्मिन् पुरुषे समानन्यायस्वपिद्य्थः (2) । 

(~016,: 1. 1, $€ >, $§ १-- 9, 
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भ, | रि ५,  # "= ज [क 

आरसा; क्षत्तजास्त्वषा नदष मागमहूयस्ण. । 

** एतेषां क्टीव्रादानामौरसाः क्षेत्रजा वा पुत्रा निर्दोघा अरम्रहणविरोधिक्ठेव्या- 10 

दिदोषरह्ता भागहारिणो ऽदग्रादहिणो भवन्ति] ~+तत्र क्टीवस्य क्षत्रजः पुः संभ- 11 
[> = षर [> हे = = ^~ अ 

वति अन्येषामारसां अपि । आरसक्षूत्रजयाग्रहर्णामतरपुत्रम्युदासाथम् | १४० 

+> कटीवादिदृदितृणां विशेषमाह -- 

सुताश्चिषां पमर्तव्या यावद भतरसात्छरताः ॥ १४१ ॥ 

५४ एषां क्टीवादीनां सुता दुहितरो यावद्धिव,हसंस्कत। भवन्ति, तावद्भरणीयाः 

चराब्दात्सस्कायांस्च ॥ १४१ ॥ 
*भकृटटीवादिपल्नीनां विरषमाह-- 

ञओरसक्षत्रजास्तित्यादि ॥ १४१ ॥ 
आरसक्चत्रजादयस्तु पुत्राः पङ्कदानामष न दाषास्सन्ता मजागहाारण एव । क्काबस्या- 

पि क्चत्रजादयो भवन्त्यव; सुताश्चपा प्रगतव्या दु।हतरश्ादुान्नका पङ्ग्वाद्'ना ताद्वक्थम्रा- 

हाभः प्रकषण मरासाच्छादनाादुना प्रमतन्या यावदुचितभवृभिस्सय {जताः तश्च गृहाच 

येन साःदङरताः ॥ १४७१ ॥ 

बार्भद्री 

इदमः भकरान्ताथैकत्वादाह-छ्छाबादीनाभिति । ठवौथ इत्याह-- वेति । अन्यादशदोषः- 

दून्यस्वस्य प्रकृते अनुपयोगादाह--अंदा(ति) उभयग्रहणफर्माद--तुत्रेति,--तयो- 

सध्ये इत्यथः । अपिना तस्य समुच्चयः 1 मूर बहुवचन च्ीबादिसवाभिप्रायम् । अत एव 

वहवचनादन्येषां मरहणशङ्का नेयाह - आओरसेति । अन्यथा अआरसादय इत्यव नया् 

सार्धमिति. वथा च तेषामंद्ामाव एव । ओरसखसमव्वात् उत्कारं परास्त सारम्वाः 

रसपदेनेवोपात्ता ॥ १४०~ ॥ 

त्रै निश्चय । मसाक्ृताः इत्यस्याथमाह-- विवाहसखछता मवन्तीतेः-- 

तथा च तत्र भूतत्वमविवाक्षतोमात भावः। चराब्दादिति,--य्युत्कमणीयाद्त्य५ः॥ १४१४ 

१. क. सोऽपि । 

016, १. 11, 56९. =» $ १ 9--14. 
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८४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

अपुत्रा योषितश्रेषां भतैव्याः साघुवृचयः | 

निवौस्या व्यभिच।रिण्यः ग्रतिकरूटास्तेथेव च ॥ १४२ ॥ 
¢ 

"एषां क्टीवादीनामपुजाः पल्य: साधुब्रत्तयः सदाचाराद्चेद्भतेन्याः भरर्णीयाः ; 

व्य॒भिचारि्यस्तु निवांस्याः । प्रतिकूटास्तथेव च निवास्य, मरणीयास्चाव्याभिचारि- 

ण्यर्चेत् | न पुनः प्रातिकूल्यमत्रेण मरणमपि न कतेन्यम् ॥ १४२ ॥ 

""भ"विभजेरन्पुताः पित्रोः" ईव्यत्र खीपुन्धनविभागं संक्षेपेणाभिधाय पुरूषरथनविभागो विस्तरे 
णाभिदहितः । इदानीं ल्लीधनविभागं विस्तरेणाभिधास्यंसैतस्स्वरूपं तावद्ाह-- 

४ च अपुत्रा योषितव्येत्यादि ॥ १४२ ॥ 
क क अभ्यभिचारिण्योपि खीधनाद्यवष्टगेन भतिदखाः स्वतन्त्रवरत्तयः तथव निर्वास्याः च- 

दाब्दात्् खीधनोचिता एवेलयभिप्रायः ॥ १४२ ॥ 

बाङभद्री 
साधुवृत्तयः इति हेतुगभं विरेषणमिव्याह-- चेदिति | तस्फख्मेवाऽऽह-- 

व्यभीति । वयंपादं भरतीकपूवैतो विश्चेषस्वात् प्रथक् व्यच््ट--प्रतीति } यद्यपि अन्य- 

वहितत्वान् निर्वास्या इयेव प्राप्त, तथाऽपि चशब्दात् भकैव्या इत्यस्यापि सबन्ध 
इल्याह-भरणीयाश्चोति । नन्वेवं व्यभिचारिणीषु प्रतिदरखासु अनेनोभय प्राप्तम् ; 

तृतीयपादेन तु निवौसनमेव प्राप्तम् ; तन्न हि निवौस्या इद्यस्य सवैवाक्यमिति न्यायेन 

निदौस्या एवेल्यथे इति मिथो विरोधः । अत॒ आह-अव्यभीति | तथा च भिन्नविषय- 

त्वान्न विरोधः । अत एव विभिन्ननिमित्तोक्ति सङ्गतिः । नपुनः--नतु अकरणे दोषश्र- 

वणादिति भावः ॥ १४२ ॥ 

जथ यवहितसङ्गतिमाह-वभजेरन्निति । तत्र॒ तद्पवादस्वेन “ मातुदहितर.” 
इत्युक्तावपि भकारान्तरानुक्तया न विस्तर इति भावः । अभिहित इति - 
० जरसो धर्मपत्नीजः `` इत्यादिना ५“ अपुत्रा योषितः " ईलन्तनेति भावः । 

[+ £ ५ 
अभिधास्यन् -- ^“ अतीयायाम् ° इंयादिना । तत्स्वरूपं -- खीधनस्वरूपम् । 

9-ख.ग स्या मवति । २. व्य.० ११७. ३ क तस्य स्व० | ४.प. ब. घतुरो०, 
५. प. फ. ब. तत्र तदपवादत्वेन मातुरकरणे ८?) । ६. व्य. १२८--१४२-- १४४. । 

(016.: (0. {1, ऽ€, ॐ, §§ 14--15, 0016.: ४. 11, 66. सं. § 1. 



दायविमागप्रकरणम् |] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ८४ १ 

पितृमातुपतिश्रातुदत्तमध्यग्न्युपागतम् । 
आधिव्रेदनिकायं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ १४३ ॥ 

श््पित्रा मात्रा पत्या भरात्रा च यदत्त, यच्च धिवाहकारेऽग्रावधिज्कत्य मातुल - 

दिमिदत्त;ः आधिवेदामेकं अयित्रेदननिमिततं “अधिषिनस्तिये दयात्"दृति वक्ष्यमाणं 
किं पुनः खीधनगमित्युच्यते !? 

पितृमात्रसुतयादि ॥ १४३ ॥ 
अध्यगन्युपागतं विवाहकारे र्डं आधिवेदनिकं अधिविन्ना प्रलये प्रदत्तं अधिवे- 

दनाध वा । चशब्द स्शरस्यन्तराक्तमरुकारादि । एतत् खीघनं अवसेयम् ॥ १४३ ॥ 

सुबोधिनी 
अग्रावधिङृव्येति-^[आभ्रसन्रिधाविव्यथः। ]* *[अधिवेदनानिमित्तमिति-अधिवदनं 

नामं धमपल्यां सत्यां रागत एव विवाहान्तरकरणम् |] * ‹ "पधं सखीधनम्"' इति मनुवचं- 
नान्मजुपरिगणितेष्वेव षटसु अशवकणोदिवत् सखीधनशब्दोऽ्रागेक इति केचन चैदन्ति, 

बारुभदट्री 

पितरिति अत्र इन्द्रो्तरपदकद्न्द्रगम न्द्रः द्वि तीयपादस्याभ्िसमीपं प्राप्तमिति श्राग्दोऽथैः। 

तत्फितं वक्ष्यमाणक्रातीयानुरोधनाऽऽह-- यच्च पैवाहेति। निलयसमासत्वेनास्वपदविग्र्- 

त्वादाह-अग्रावधिक्कयेति, -अन्निसश्चिधाविल्थेः। एतेन विवाहकाङे कन्यादानकाले अभ्नि- 

सन्निभौ होमके चेति कातीयन्याख्यानं कस्यचिदपास्तम्। उपागमनव्रीजमाद-मातुरेति 
आद्धिना पितृन्यमवृष्वल्ादग्रहणम् । अर्धीति-अधिवेदनं निमित्त यस्येयथैः । 

अधिवेदनं च सत्यां धमपल्न्यां रागत एव विवाहान्तरकरणस् । तदस्य निमिततमिलयधिकार- 
स्स्पष्टम् । भत्र मानमाह-- अ्घीति+-- मूर्तेति मावः। “भत्र ““ आधिवेदनिकं चेव? 
इति प्राच्यधुतपाठो न युक्तः-- एवस्य वैय््यात् , न्यूनतापन्तवैचनान्तरविरोधापन्तेश्च ॥]* 

तत् ध्वनयन्नाह -भाद्यशब्दैनेति । तत्र रिक्थस्य स्लीघनत्वे मानन्तु ^ पत्नी दुहितरश्चैव "° 
दति प्रागुक्तं मूकं स्पष्टमेव | नारदोऽपि --*““ अध्यगन्यध्यावहनिकं भर्वृदायस्तयथैव 
च । ् रातदन्तं पितृभ्यां च षडिधरं स्रीधनं स्तम् ॥" इति । कात्यायनोऽपि-““ भरवृदायं 
स्ते पत्या विन्यरसेत्छ्ली यथष्टतः । विद्यमानेषु सरश्चतक्षपयेत्तत्छुरेऽन्थथा ॥ * इति। 
11111 1 के 

१, वण क्व् | रे.व्य. ४८ ।२ थद्. नमः नाप्ति। ४.थ. द्. नं स्मृत | 
५.थ. द् चनबलान्म० | ६. “अयागिक" इत्यादि श््रात्रस्याच्च' इत्यन्त नास्ति । ७. द्. वर्णयामि 
तदसाधुवच० । ८. भ्य०. १३५. ] ९.--१३. ८. । 

~016.: ~. 17, ऽ€८. <, $§ 1- 
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८४२ याङ्वस्क्यस्मरतिः व्यवहाराप्पाय 

आदु शब्देन रकिथक्रयसंविमागपसरिप्रहाधिगमप्राप्तमेतत् खौधन मन्वादिभिरुक्तम् | 
ता तात का मा-क त जम भ भा वा भाण भमन भम ~ ~~ 

सुबोधिनी 

तन्न-वचनान्तरविरोधात् श्िशटाचारविरेधादरन्धात्मिकाया रूढेः यागस्य प्राबल्याच्च यागिक 

एवेस्यनेनएभिपरयेणाऽऽद--च्ीघन शब्दश्च यौगिक इति ॥ १४३ ॥ 

वारमद्धी 
स्ते इति तदा तदनुमव्यनपेक्षा सूचिता । स्वातन्त्यापवादमाह--वि्ेति । दुदित्रादिदाया- 

देषु तु संरद्चित् न स्वच्छया अ्थयीकुयात् । अन्यथा दुहिवाद्यमावे | अत्र सते स्वातन्डपो- 

क्त्या जीवति तन्नेति गम्यते ] यथेष्टविनियोगाभावे तच्छुके भतृङुरे क्षप्रयेत् विनियाजपेत् 

इत्यथः } ग्यरासोऽपि --“द्विसहल रणो दायः खिर देयो धनस्य तु ] यच्च भ्र धनं दत्तं 
सा यथावदयाप्नुयात्॥ इति! इये सद्धा ्रयञ्दे देये, सकृदेवानेकाब्दपदयोक्षध्ननदाने तु 

नेयं सङ्कन्या; नाऽपि स्थात्ररनिपेधः--“' दद्याद्धनं वा पयाप्त क्षत्राश्च वा यदीच्छति 1" 

इति बहस्पतिः । एतेन ^“ पितृमातृपति्रावृद्तातिभिः खीधनं चिप । यथा 

दाक्स्या द्विसाहखादातग्यं स्थाचराहते ॥ ' इति कार्तीथमपि व्यास्यातम् । 

एतेन "भवर प्रीतन'” इति मन्वायकवक्य्रतया भवृदाय इत्यस्य भवृदत्तमिति प्राच्यानास्, 

इदं भरवृद्तं द्वि विधजङ्गमसोदा येकविषयं भर्त दायोपक्रमात्, एतद भ्रेम म्.“अपुत्राद्रयनम् 

इति तु स्थावरविषयमिति भान्तादेश्च व्याख्यानमपास्तम्-- भवैदत्तमिल्यपि पाठे दोषले- 
दराभावेन तथा पाठस्य नि्बीजत्वापचे; । तावताऽपि याज्ञवस््वादावरोधस्य दुष्परिहर 

त्वात् ¦ अलाऽपि वचनान्तरकवाक्यतया सस्वस्योक्तप्रायत्वास्च, तदारयस्योक्तःवाच्च । 

संविभागरब्धस्यापि तसे मानन्तु ^“ यदि ऊुयात्समानंशान् पत्न्यः कायोस्तमांदिकाः 1" 

न दत्तं खीध्रनं यासां भ्रौ वा श्वद्ुरेण वा °› इति, "° पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यश्ञं समं 

हरे 1" ईति “८ दच्च व्वर्धौद्यहारिणी? इति च मूलं प्रागुक्तमेव । कयादिरुढ्धस्य तत्वं 

सामान्यतो लोकग्रसिद्धमच । देवोऽपि -^' बूत्तिराभरण शुत्कं खाभश्च खीघन भवेत | 

भोक्त्री त्स्वयमेवेदं पतिनौदयनापद्वि ॥' इति 1 अन्यत्र सवत्र मानन्तु स्वत्वकारकहेतू- 
नामष्टानां परिगणनपरो गातम एव-^“स्वामी सक्थक्रवरसंविभागपरिम्रहाधिगमेषु' ‹व्राद्य- 

णस्याधिकं र्ध '? "क्षत्रियस्य विजितं'?-गन विष्टं वरयशयुदयोः”” इंति। इदं प्राग्ग्यास्यातम् | 

स्वत्वस्य स्वत्वहेतूनाञ्र रोक प्रसिद्धत्वेन शाख एस्मधिगम्यस्वाभावेऽपि गातमतव चनं नि- 

यमाथमिलयपि प्रागुक्तमव । एवं पदा्थानुक्स्वा वाक््राथमाह-- एतदिति ,-एकादशधोक्तं 

स्वािल्यथः | अप्रामाण्यश्चङ्कानिरासायाऽञ्द- मन्वादिभिरिति | यत्त॒ ““ षड्धं खीध- 

नम्" इति मनोस्तत्परिगाणेतेषु षट्सु अश्वकणौदिवत् रूढ एव खीधनश्ञब्द् इति कश्चिदु- 
चत्वादायज्लव्देन कथं तेषां परिह इति, तन्न--वचनान्तरविरोधान् शिष्टाचारविरोधाच्द | 

11 

१, (2) 1 २. व्य.० ११५. | ३. व्य० १२३.।४.व्य० १४८. ५.१०.३९-४२.1 
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दायावेभागप्रकरणम् | ससभ्यस्याभिताक्षरा सविश्वरूपभ्याख्या च ८४३ 

^ 'स्रीधनशब्दश् यौगिको न पासिमापिकः--योगसभवे प्ररिभापाया अथुक्तत्वात् ] ॐ 
^ ' वद्पुनमनुनोक्तम्-“*अव्यगन्यध्यावहा मक दत्तं च प्रीतिकमणि । भरातमानपिनुप्रानं 4 

पद्टिवं छीधने स्मृतम्” ईति छीधनस्य परिधं, तन््यूनसङ्वान्यवच्छेदा्थ नाधि- 
कसद्भयाग्यवच्छेदाय ।**अध्यग्न्यादिखख्यं च कालयायनेनाभिहितस्--"“विवाहका- 5 

ठे यत्त्रीम्यो दीयते द्यभ्िमनिधो । तदध्यभ्निकृतं सद्धैः खीधने प्ररिकीर्तम् ॥ 

यप्पुनठभते नारी नीयमाना पितुगृहात् । सध्यावहनिकं नाम च्रीधन तदुदाहृतम् ॥ 

बाख्भद्व 

तस्मादयागिक एवायं दष्टान्तवषम्पादिव्याह--च्वीधनेति | चः स्वर्थं । एवमग्रेऽपै । 

योग इति अक्छप्तेति न्यायात् } न च रूढियांगमित्ति न्यायेन वेपरीदयं शङ्कयम्-रन्धा- 

त्मिकाया एव रूढेः ततः भराबस्यस्य तन्न्यायविषयत्वान् } एवं चारुब्धाप्मकरूडितो 

योगस्यव प्राबस्यमिति भावः । किं चास्य तथात्वे पुरुपधनशब्दरे खीपुरुपधनज्ञ- 
ब्द मातृधनश्ष्द पिवृधनशब्देऽपि तथा वक्तव्यत्वापरत्तेः; तद्दत्राऽपि निवाहाच्च; 

सौदायिक धनं प्राप्परेयनेन योगस्यव बोधनाचच । न चेवं पुरुषधनादिवदेतस्याष्य- 
कथनमेवोचितमिति वाच्यम्--तश्या अस्वातमञत्रेण अ्जनाद्यनधिकारान् | धनाभावेन 

मावृधनं दुदहितृगामीत्यस्यासङ्खतेनिरासाय मनृक्तख्ीधनपटत्वस्य न्युनतानिरासे तपत्पर्यं 
सूचवितुं मृरुङृदादिभिः बहुभिः सुनिभिः बहूनि तान्युक्तनीति दिक् । नन्वेव म॑चुविरोधः 

अत आह-- यत्पुनरिति --य्विलयथे ; । एवमपरेऽपि । श्चातृमात् इदयत्राभयत्र शाकपार्थ- 

वादिखमासः; अत एुवरानङ् न । दरवचनान्तराजुरोषेनाऽऽह-- तन्नयूनेति,-युक्तं चतन् । 

अन्यथा हि बड्िधिमध्येऽपे मूलतो मानवे नारदैषये च भ्ायुक्तविकषषस्य सस्वेन तत्राऽपि 

विरोधदाद्यमेव । छि च तेनापि तद्र एव॒ ^ अन्वाधेयं च यदत्तम् ” दयष्दिना 

तदाधरेकञुक्तामिति तस्यापि मिथोऽन्यथा विरो एवि । अभिहितमिति, मानवोक्तकमे- 

णेति भावः 1 लछीम्यः--न्याभ्यः प्रकृतत्वात् । हि निश्चये । त्त्--दानेन 

तदीयव्वाच् द्धीधनम् अध्यञ्चिङ्कतमिति सद्धिः परिकीर्तितमिव्यन्वयः | एवमग्रऽपि । 

पन; स्वर्थं उक्तवरक्षण्ये ! अध्यावहनं तता नयनं तद् स्ति हैतुत्वेन यस्येति “ अत” 

ईति ठच् । नाम निश्चये 1 *[प्रीतिदत्त दिविधं-प्रथमदशेने प्रीत्या पादवन्दन- 

0 त 2 ति 11 म 
|) 

१. --९. १२९४. । २.-- ९. १९५. ३. अ० ५. २. ११५. । 
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८४४ याज्ञवस्क्यस्प्तिः [व्यवहाराध्यायं 

रायौ दत्तं तु यत्किजजच्छरदा वा श्वररेण वा } पादवन्दनिकं चेव प्रीतिदत्तं तदु- 
च्यते ॥ ऊढया कन्यया वापि पल्युः पितुगृहेऽपि वा । श्रातुः सकाश्चापि्रोवो 

रब्धं सौदायिकं स्मृतम् ॥” इति। १४३ ॥ 
किच 

= वन्धुदृत्तं तथा शुरस्कमन्वाधेयकभव च | 
बन्धुभिः कन्याया मातृबन्धुभिः पितृबन्धुभिश यदत्त, श॒स्क यद्र्हीवा कन्या 

अव विप्रविभागः-- बन्धुदत्तं तथेदयादि ॥ १४४ ॥ 
पिघ्रादिदत्तं बन्धुदत्तं ; आधिवेदनिकादि श्ुस्कं ; अन्वाधेयकं अन्वय भोग्यतया दत्तम् ; 

वाठभद्ी 

[^ | 

निमित्तकं तदुत्तरं सेवया प्रत्या दत्तं च । तलाऽऽदौ दवितीयमाह-- प्रयिति | जाचमाह-- 
ह > क 

पादेति,--तस्मीतिदत्तमेचोच्यत इत्यन्वयः । अनेन मानवे मरीतिकमंणीति समाहारदवन्द्रात् 

सप्तमी। कमं च पादवन्दनमेव। सङ्स्याविरोधस्तृक्तरीत्या नेति बोध्यमिति सूचितम्।]*भा- 
वृप्राषा्याह-ऊदटयेति। यद्यपि कन्याश्ञब्द् ऊढायामप्यक्चतयोन्यां, तथाऽपि तस्साह चयी- 

द्नृढापरमेव | *[अढया पस्युस्सकाद्ात् रन्धं श्रा: सकाशात् पित्रोवो सकाद्याव्छन्धं वा 

अथवा कन्यया पितृगृह स्थितयापि चा अन्यत्र स्थितया वा ञ्रातुः पित्रोः मातापित्रो. सकाशा- 

हू रन्धं तत्सचै सोदायिकंस्टतमित्यथः] सुदाय एव सोदायिकं स्वार्थिकष्ठन् ; सुदायतो रब्ध- 
मिति वा।सुदायसंबन्धिभ्यो रञ्धमिति तु प्राञ्चः] | पूव रिक्थपदाथस्तु एतदन्यो माद्यः॥ १४३ 

किञ्चेति--अन्यदपि सखीधनं मूरट्दाहेत्यथः । अजत एव मरे तयेति- 

उक्तवदितयथैः 1 म्रकृतस्वादनूढावस्थावां दत्तस्येव तत््राच्चाऽऽह-- कन्याया इति | 

०८ आरातृबान्धवयोबैन्धुः' इति कोशेऽपि भ्रातुः प्रागुपादानादाह-- मातरिति ] स्वसमान- 

व्वादात्मबन्धूनामग्रहणम्। *[ यदिति-- तथा चाऽऽषांसुरादिषिचाहवि पयभेदम्। अत एव 
| ॥ ४५, # क ® भर्म, 1 शट = ऋ ‰ ९५ $ † 

गोतमीयं" ““भगिनीञ्चट्कं सोद्योणामूर्वं मातुः? "पूर्वै चके"? इति वक्ष्यमाणं भगिनश्ुल्क- 
मासुरादिविवाहोढाया भागन्णा घन मिति कल्पतरूणा व्यास्यातम्। ] *कात्यायनेन व्वन्ययतदु- 
्म्--* “गृहोपस्करवाह्यानां दोद्याभरणकममणाम्। मूल्यं लन्धन्तु य त्किञ्चिच्छठकं तव्परिकीर्ति- 

तम ॥* इति गृहं भसिद्धम् ; उपस्कर उदूखरादिः; वाद्या च्रृषादिः; दोद्यो गवादिः; आभरणं 
दनिकन्तर-त १ १५५ 

१,क. प्रीतिद०।२. ष. फ. ष. यं भगिनीड्च्क्मापु० ३.-- २८. २५. २६.। 
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दायविमागप्रकरणम्) ससव्याख्यमिताक्षरा सबिश्चरूपन्याख्या च ८४५ 

दीयते] अन्वाधेयकं परिणयनादनु पश्वादाहितं दत्तम्] + * उक्तं च कायायनन-- 

“विवाहात्परतो यच्च छव भनृकरुखान्छ्िया | अन्वाधेयं तु तद्व्यं रब्धं पितूकुटा- 

तथा|| इते । स्रीधनं परिकोतितमिति गतन संबन्धः | १४३ | 

बाटभट्र 

प्रसिद्धम् 1 कर्मणामिति पठे ते दासाद्याः एतषां मूस्यं य्छग्धं, तच्छुस्कमित्यथेः । व्यासेन 

त्वन्यथतदुक्तम्--“ यदानीतं भवुगृहे ञ्ुस्कं तत्परिकीर्तितम्, ` इति । भनुगुहगमनाथसुत्का- 

चादि यदत्त, तदिव्यथः । इद् चोभयं ब्राद्यादिष्वप्यावेश्चिष्टम्। अन्वाधेयकं-- स्वार्थं कन् 

इत्यादयेन योगाथमाह-- परीति } आधये भूतत्वं विवक्षितमि्याह-आहितमिति । 

तद्माद--दत्तामिति। मूले एवः एतदन्यव्यवच्छेदे । तृतीये मानमाद--उक्तं चति,-- 

स्पष्टोऽधैः । मनैकुटात् स्वछ्चरादैः । पितुकुटात् मातापितृङुलान् । अन्यदपि तत्तेनैवो- 

्तम्-- “ ऊर्व रुब्धन्तु यत्किञ्चिव्सस्कारास्धरीतितस्त्रिया । भन्तैः पित्रोस्सकाशाद्रा अन्वा- 
धेयं तु तञ्जगुः॥? इति । ततः प्रीतिप्रयुस्तोऽत्र विशेपः । मूरुस्य साकाङक्षःवातयेत्यनन् 
सूचितमेवाऽऽह--च्रीधनमित | अत एव विष्णुः--"“पितुमातुसुतञ्चातदचमध्वग्न्युपाग- 

तमाधिवेदनिकं बन्धुदत्तं शुल्कमन्वाधेयकम् `` इति । “रक्षं रिष्पेस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चेव 

यदन्यतः ] भरर्स्वाम्यं तदा तत्र शेषं तु स्त्रीधनं स्तम् इति तत्त॒ महा- 

निबन्पेऽदसनाचिभृकरु ; समूरुव्वेऽपि वा तदेव्युक्तिसाफल्याय मूतरि जीवल्युभयविषय- 
मात्रे तस्य स्वाम्यम् । अन्यत्सवै तस्या एव; उमयमपि भतुरभावे तस्या एवेलथः । 

पू्ैकवाक्यतेव ; यद्वा वक्ष्यमाणदुार्भेश्चाच्याहययकम् । तदा दुक्षादा ¦ शेषं भतरि 
जीवत्यपि दुभिश्चाद्यभाववदियथोत् | अत एव सादायेके सद् श्ीणामित्यत्न सदेस्युक्तम् । 

तच्राऽपि सदेति पे तु भतैरिस्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयात् भतः शिष्यैः तन्तुवायादि- 

सखीभिः यद्वस्तु वयनादिना प्राप्तं भरुः प्रीत्या च यद्न्येदत्त, तत्र भतः स्वामित्वमित्यथः 1 

युक्तं चतत्--अन्यथा सवाजंनस्य स्वत्वानापाद्कत्वापनत्तरिति । एवमन्योऽपि स्लीधनत्वाप- 

नादः; तथा च कातीयम- ^ तत्र सोपाधि यदत्तं यच्च॑ योगवशेन वा । पित्रा आाच्राथ 

पत्या वा न तत्छीधनमिष्यते ॥'? इति । उत्सवादो शोभा उपाधिः । संभोगाद्यथच्छर 
कि ४ 

योगः । श्रीणां स्वथाऽस्वातन्छयस्य पुवैसुच्छत्वात् स्वधनन्ययेऽपि मन्नोचनुमतिरपेक्षिता 
यि मकस जनान भ क 

१ प. फ. ब. हे श्॒ुमभर्ृगरृहग० । २.--१७. ५८. । २. प. ब. चायापतव० | ४. 
प. ब. फ. ता संभवेऽनापदि अत° | 
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८४६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्ययें 

वाख्भद्री 

सदेद्युक्तम् (संभवेऽनापदि?) अत एुव “तदस्तु पारतन्छयं घनस्वीकारे को विरोधः इति पूव 
मिताक्षरा  सादायिकेतु न तथा; तथा च कालायर्यः-- ““उढया कन्यया वापि पत्युः 

पिवृगृदेऽपि वा। आतुस्सकाल्लाप्पिच्रोत्रौ ख्ब्धं सौदायिकं भवेत् ॥ सेद्ायिकं धनं 

प्राप्य खीणां स्वातन्छर्यामिष्यते । यस्मात्तदाचृखस्याथं तेर्दैत्त तव्पजविनम् ॥ 
सेदायिके सदा खणां स्वातन्त्यं परिकीर्तितम् । विक्रये चच दने च 

यथेष्ट॒स्थावरेष्वपि॥ःः इति । एतद्मरे ^“ मवुँदोयम्ः' इति ततोऽग्रे ^“ अपुत्रा शयनम्?" 

इति च पूर्वोक्तपाटः । सदेत्यस्य भर्तरि जीवत्यजीवति अपद्यनापदि चेलयथः । आनद्स्य- 
मयुकम्पा ! तज्निमित्त प्रजीवनं जीवनभ्रकरपाधायकम् | एतेन सादायिकामिति खीधनमात्रो- 
पलक्षणम् यस्मात्तदेति हेतोस्सवैत्र स्वादिति आन्तोक्तमपास्तम् | अत एवाग्रेऽ- 

न्यथाक्तिः ¦ दारयां स्थावरे तु भवेदत्तमातरे न सिया दानाद्याधखारः-- ^“ मत्री श्रतेन 

य दत्तम् ” इति प्रागुक्तनारदान् । एतेन “‹ खते भतेरि `: इति प्रागुक्तकातीयमपि व्याख्या- 

तम । तदत्तस्थावरादन्यत् स्थावरं श्वश्युरादिदनत्तं तु देयमेव--उक्तकातीयात्, ^“ स्थाव- 

रादिधैनं द्भ्यो यदत्त शवद्युरेण तु। न तच्छक्यमपाकरं पुत्ररपि हि किीचित्॥›*इति बहस्प- 

तेश्च । अन्यथा मिथो विरोधः । न च ख्या दने नाधिकार इति वाच्यस् -- श्रतिस्ति- 

पुराणादौ बहुशो चते ् ापूतोदा तस्प्रातिपादनात् , ““पि तृभ्यां यस्य॒ यदत्त तत्तस्यैव धनं 

भवे: |" दति पूर्व मूलोक्तेः, रवघ्वाभावे परस्वध्वेन दानेऽनिकारेण तद सङ्खतेश्च ; कथ- 

चित् कृतेऽपि चय दण्डापत्तेश्च ; अनुमत्या छते फराभावापत्तेश्च ; सदैदानस्यापि पुराणे 

प्रसिद्धत्वात् ; दुभिक्चा्यन्यत्र तु न कस्यापि तद्धनग्रहणेऽधिकारः; तथा च कालयायनः-- 

“नन भता नेव च सुतो न पिता ्रातरोन च। आदाने वा विसमे व, स्ीधने प्रभविष्णवः॥ 
यदि द्यकतसो ह्येषां खीधनं भक्षयेद् बरात्। स श[ दध प्रतिदाप्यस्स्या दण्डं चेव समाप्नुयात्॥ 

तदेव यद्यनुक्ञाप्य मक्षयेत्पीतिपूवकम् } मूख्मेव तदा दाप्यो यदा स धनवान्भवेत् ॥ 

अथ चेत्स द्धिमा्यस्स्यान्न च तां भजते पुनः | प्रीत्य विस्मपि चेत् प्रतिदाप्यस्स तद्ध 

खात् ॥ भ्रासाच्छादनवासानासुच्छेदो यत्र योषितः | तच्र स्वमादु्दृति ची विभागं रक्थिनां 

तथा।१इति । एतेन जनिय तसङ्ख्खी घनम ङ्गी्लय षटृत्वसङ्कधाया अविवक्षसुक्स्वा वचनानां 

द्ीघनकीक्तनमान्रपरत्वमङ्खाङ्त्य च यखजल्पितं प्राच्यः, तदेव च दिया धनं यद्धवैतः 
स्व तन्ञ्रेण ददाति विक्रीणीते भुङ्ख च; तदिदं किञ्चन् साक्चप्य काल्यायनेनाक्त “श्राप 

शिष्पेस्त' इति! तेन श्ीधनमपि न तत् सोदायिकन्तु न तथेति तदपास्तम्--अनेकवचन- 

विरोधापत्तः, कातीयाश्चयस्योक्तप्वाद्धेति दिक् ॥ १४२“ ॥ 

१.प.कफ.ब.ने च शिया दाने । २.व्य० १३३. ।३.प.ब. व्यामीटमपिचेसजद्पि° 

01९ .: @#. {17, 56५. ॐ, § ‡. 
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°> एवं स्ीधनमुनं, तदविभागमाह-- 

अततीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाभ्रयुः ॥ १४४ ॥ 
*"तत्पर््तं तरीधनमप्रनाक्ै अनपदयायां दुहितृ हितरीदौष््िपत्रपात्ररषेता - 

यां लियामतीतायां मृतायां बान्धक्ा भत्रादयो वक्ष्यमाणा गृहन्ति | १४४ | 

*भसामान्येन बान्धवा धनम्रहणाविक्रारिणा दशिताः । इदानी रिवाहमदेनाधिक्ारिमदमाद् -- 

अप्रजसीधनं मठबोह्यादिषु चतप्पैपि । 
ददितृणा प्रपूता चच्छेषेषु पितगामि तत् ॥ १४५ ॥ 

"अप्रजः छियाः पूर्वोक्ताया त्रह्मरैवापप्राजापयपु चतुषु विवाहेषु 

एतच्चानपव्यायां मृतायां बान्धवाः सोदर ञ्नातरो गृह्णीयुः; तथाच गोतमः-'°म॑गिनीड्युत्कं 

सोयदीणमू्वं मातुः" ईति । अस्माचोध्वमेव ॥ १४४ ॥ 
[क ञ् ज क ध्र ^ 

मातुरयमाचार्योक्छकस्पः ; छल्कादिष्यतिरेकेणतु अप्रजख्ावनामलया- 

दि॥ १४५ ॥ 
वराह्मदिविवाहचु्टये यत्तु खोधन, तदप्रसूतायां भठःप्रसूता चेदु हि तृणामेवः; १४५॥ 

बाटभद्र 
[. क पूर्व ¢> (५, ११६) हिः क. | त न क न तट ९ # 

तदिल्यस्य व्याल्या--पूत्रौक्तीमीत ,--सव्रेमियथः । अप्रजसीलयसिजन्त तदथः -- 
मे [4 (कज ९. ¢ 

अनपेति | कन्याद्ा मात्रवयवान्वय बाहुस्यात्तस्यापि स्पष्टमथ प्रागुक्तस्य मातुदुाहतरः +. 

ईत्यस्थानुरोधेनाऽ ऽह-दुदहित्रिति । __ पएतव्पञ्चकरदितायामिलयथ : } अन्यन्न बान्धवद्ाब्द- 

* ^ ~ म 9, परत्व (> ् म् ¢ प 

स्य बन्धुत्रयपरत्वेऽपि प्रकृते वक्षयमाणानुरोधेनान्यायपरस्वनिव्याह-- भनत्रादयो वक्ष्यमाणा 

इति ,---भनुपदमेवेति देषः । विधिने विवक्षित इत्याह--गृहन्तीति ॥ १४५ | 

[99 ७, क, क अर त्वसामा ०१ स ८ अ [क्ष (७ ४५ 

सङ्गतमह-सापान्यनात +--*1त्राद्त्वसामान्यनल्यय :} आ्रकारमदामात,- 

तथा च पूत्रैष्यवस्थापकमेवाभिममिति भावः } एतेन “अतीतायाम्” इत्यध “बन्धुदत्तम्” 

इत्यनेन पूत्रानन्वितेन संबद्धमिव्यपास्तम्-- मध्ये पाठासाङ्गव्याचापत्तेः ! "[परवोक्तायाः-- 

दुदिन्नादिपञ्चकरहितायाः तस्याः।]* ब्राह्यणादेधनसंबन्ध इत्याह--त्राद्येति । सक्तम्युपपत्तये 
तिन = पातिना मा न्मम  नण 

१. २८ २५. वि० अप्रजायामतीतायां वन्धवाश्च तद्ठुयुः। २.ख. तीपु० | ३. 

जनाश्च ¦ ४. --२८. २५. । ५. प. फ. ब. पिलयथंः । ६. व्य० ३१७. | 

(016.: . 71, 5९५, ॐ, §इ 8-11. 
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८८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [भ्यवरहाराध्या्य 

भा्यीत प्राप्ताया अतीतायाः पूर्वोक्त घनं प्रथमे मतु्भेवति।तदभावि तस्प्रयासनानां सपि- 
ण्डानां मवति। शेषेषु मसुरगन्धधराक्षसयशाचेषु विवदहिपु तदप्रजच्रीघनं पितृगामि। 

माताच पिताच पितरौ तौ गच्छतीति पितृगामि । एकशपनिर्दिष्टाया अपि 
मातुः प्रथमं धनग्रहणं पवमेवोक्तम् । तदभवि तत्प्त्यासननानां धनग्रहणम् | 

*भसर्वध्वेव विवहिषु प्रसूताऽपलयवती चेद्ुहितणां तद्धनं मवति । अच्र दुाहितृशब्देन 

दुहिवदुहितर उच्यन्ते । साक्षादृहितृणां “मातुदुहितरः शम् इय्रोक्तत्वात् । 
नापा ति भ ण जि शण म १० ०.५ क प गा ०५०५ 

सुब्रोधिनी 
दृहितणां प्रसूता चेदिति मृरस्थं पदं व्याच्छ-सर्वेष्वपि विवहेष्विति।दुहिवद्- 

बाठंभद्री 

आह -- भाय(त्वाभेति । प्रङृतत्वादाह-- अतीताया इति,--तत्राऽऽषस्समासो छप्ता्ै. 
भक्त्यन्तं तत् पृथग्वा पदमिति भावः । अत एव॒ धनमपि याव्कञ्िदिव्याह-- 

पूर्वोक्तमिति, सवैमिस्यथः । मतुरेकस्योपादानादाह- प्रथममिति । व्युत्कमेणापि- 
ना ससुच्चेयमाह -- तद्भवे इति। तदधिकारतावच्छेदकं प्रगुक्तमन्वदेराह-- त्प्रसेति। 
पाठक्रमादाथक्रमो बलीयानिति न्यायेनाऽऽकाद्क्षतस्वात् तस्योभयशेषव्वाच्चाऽऽह-- 
रोपरेभ्विति। उक्तान्यस्वादाह--आसुरेतिं ,--सति सप्तमी । तदिव्यस्पाथैः--अप्रजख्रीति। 
पिवृशब्दे प्राग्बदेकरेषोऽभिमत इल्याह--माता चेति | तत्र क्रमोऽपि प्रागुक्तं एवेव्याह -- 
एकेति । अत एव का्यायनः-+ आसुरादिषु यद्वव्धं लीधनं पेतृकं भवेत् । अभावे 
तदपव्यानां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥'* इति । इदसुपरक्षणामित्याह--तदभवि इति,- 

उभयाभावे यथाक्रमं उभयप्रत्यासन्नानामित्यथः। सवषं तृतीयपादं व्याच --सर्वेष्वपीति | 
सरवष्वेवेति पाठान्तरम् । एवः अन्यतरकोटिभ्यवच्छेदे । विवाहेधित्यनुदततौ अत एव विष्णः 
० सर्वेष्वेव प्रसूतायां यद्धने तदुहिनृगामि *” ईति । मध्यपडितस्य दुहितृणामित्यस्य काका- 
क्षिगाखुकन्यायेन उमयच्रान्वयं सुन्यभिमतमभिसन्धाय तथवाऽऽह-- सूनेति,- प्र 

प्रसवः तदस्यास्तीति प्रसूतत्यद आद्याजेति भावः । तथा च पम 
दुहितृणां तद्धनं गवतीत्यर्थः । अन्यथा तु मत्रौदेरिति मावः] विशषमपानस्वस्यायाऽऽ- 
ह -- अतेति,--शोके इत्य थः | दुहित्रिति--कन्यायाः कन्या दलयथः । अत्र 

बीजं तदेवाऽऽह- साक्षादिति । इत्यत्र इस्यंच्रव । तथा सति प्रागुक्तानुरोधादिनेवात्राऽऽ- 
न न १. घ. प्वतूवि° । २. व्य० ११७.। ३- भ. तितदि०। ४.--१७. २१. । 

(01९. : 1. 17, 5८. ॐ), §{ 11- 1. 
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*"अतश्च मातृघनं मातरि वृत्तायां प्रथमं दुहितरो गृहन्ति,तत्न चोढानूढासमवयेऽनूढा 15 
गृह्णाति, तदभव परिणीता, तत्राऽपि प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितास्तमवायेऽप्रतिष्ठिता गृह्णाति 
तदभावे प्रतिष्ठिता; यथाऽऽह गोतमः--““खछीघनं दुाहनणामप्र्तानामप्रातष्टेतानां चः 
इति । तत्र च शब्दात् प्रतिष्ठितानां च | अग्रतिष्ठिता अनपलया निधना वौ 
"एतच शुल्कनव्यातिरेकंण। इव्कं तु सोदयाणमेव--““भगिनीद्युल्कं सोद्याणामूध्वं 14 

मातुः” ईति गौतमवचनात् । *-सवोसां दुहितणाममवि दुदहिनृदुहितरो गृहन्ति-- 15 

““दुहितेणां प्रसूता चेत्?" इत्यस्माद्रचनात् | *^तास्तां भिनमातृकाणां विष्रमाणां 16 

समवाये मातृद्रोरण भागकल्पना--““प्रतिमातूं वा स्ववर्गे भुगविक्चषः' ईति गौत- 
सुबाधिनी 

तर इति-दुहिवृषञय इत्यथः । ` सोदयाणामष्वै मातुरिति मादरमावे सोदयं 74 
गुहीयुरस्यथः। |*५[| यदा दुहितरो बह्वयः, ताश्च न सन्ति तत्पुञयश्चकस्या एकेवान्यस्या द्वे 15 

भप रस्यास्तख्र इत्येव वेषम्य, तदा मातामर्हीधने उाहित्रणां कथं विभागकद्पनत्याशङ्कय 

पौत्राणां पिषामहधनोक्तमेव न्याय स्मारयति- तासां भिनमातकाणापेति ! प्रतिमाव्रतो 
वा स्ववग इति अस्याथः -- दौदित्रीवर्गे प्रतिमातु मातरे मार्तारे स्वस्वमातृविषये 

वाङभद्री 
दितः क्रममाह--अतश्वेति,-- तासामपि तच्वे चेत्यथः । वृत्तायां--- तायाम् । 
दुहितरः, -- साक्षान् । अवाऽपि तथेवेति सूचयन् ्रागुक्छमेवाऽऽह--- तत्र 

चाति,-- तासां सध्ये चेत्यथः । अनूढा: अनूढा एव । एवमरेऽपि । तत्रापि 
परिणीतामभ्येऽपि । द्वितीयपश्चोक्स्या प्रतिष्ठितानां प्राक्षमेवेव्याशायनाऽऽह-- तन्न चराब्दा- 

सप्रतीति.-- गौतमीय इत्यथैः । स्वोक्तशल्के विरेषमाद--एतचेति,---मानृधन दुहि- 
वृगामीव्युक्त चेत्यथः। रुस्कं तु-तदषं ज्रीधनम्। तदानि तदग्रहणमिति तच्वात्तस्य स्ीधनत्वं 

मगिनीद्युट्कामिति वा।ऊध्वभिति-मातु्मैरणादनन्तरमिस्यथैःकल्पतर्रप्ये वम्! अस्य वास्य 
घोऽपि प्रागुक्छः। माता चात्र भरगिन्येव] तथा च तद्वुपाया मातुरभावे दुहित्रादेषु पोत्रपयन्तेषु 
सत्स्वपि स्वभाशेनीश्चुल्कं सोदयं एव गृह्णीयुरित्यथेः। एवेन दुहित्रादिभ्यवच्छेदः।तथा च तद् 
भवे तेषाम् ! एतेन उध्व॑मिलयस्य सोदयाणासभावे इत्यथमभिग्रेलय भादा तेषां ततो 

मातुरुभया मावे पितुः -- वक्ष्यमाणबनोधायनादिति आान्तोक्छमपास्तम् । ननु यद्यनेक- 
कन्यानां भृतानां वेषम्येण कन्याः, तदा तासां मातामदीधने कथं विस्धागकस्पनेलया- 

दाङ्कायाम् #* सनेकपितृकाणाम् `” दैत्येन पौत्राणां पैतामहघनविषये उक्तमेव न्याये 
स्मरन्राह-तासापमिति.-कन्यानामेयथः । अत्र वचनमित्याह--प्रतीति | वा एवाथ । 

$ --२८. २४. । २. च. छ. वाः नासि 1 २-२८. २५,। ४. ख. तुतो वा स्वव्- 
ण भा० | ५.-२८ १७ | & थ. द. पेता० । ७. भ. नम् ऊध्व | ८. ष. फ.वब. व् 

माता | ९.३4.० १२०. । १०. अ. नेनस्मर० । 
@०1€:. 1. 11, 56५, ॐ $ 138-16., 
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८५० याज्ञवच्क्यस्पृतिः [म्यवहाराध्याय 

1 मस्मस्णात् |“ दुदितृदोरित्रीणां समवाये दौहित्राणां किदेव दातव्यम्; यथाऽऽह 
मनुः--“ध्यास्तासां स्युदुदहितरस्तासामपि यथाहेतः । मातामह्या धनाकिञ्चिसप्रेयं 

१ एवः $ ट [9 क नरै, ^ = दोह घ (= 
म्रातपू्कम् ॥ ।९~ >|. द्ह्ताणामव्यमवि दहना नह्र्णः, 

यथाऽऽह नारदः-- ^ मातुदुंहितरोऽमवे दुहितणां तदन्वयः । इति” | 

सुबोधिनी 
ई क © ०५. मागविक्षेषः कतेभ्यो नं स्वस्वरूपपेक्षयेति ! मातुर्दूहितरोभाव इति अस्याथैः-- 

बाखंमद्धी 
स्ववर्गे दौहितरीवगे । प्रतिमातु मातरि मातरि स्वस्वमातृविषये यो भागविश्षेषः, तत्कल्पना 

कतन्या नस्वस्वरूपपेक्षयेत्ि। नन्वेवं आरातुत्पुत्रसमवाये उक्तप्रकारस्याश्राऽप्यापत्तिरत आह 

-दुहितृदोदित्रीणामिति , -- दुहितरश्च दुहितुकन्याश्च तासामिल्यभथेः | किश्चेदेवेति 

अनेन मावृद्वारकभागकस्पनस्य सवेथा तदमाचस्य च निरासः } तासां भुक्त 

कन्यानाम् । जनन्यामिलयभ्रिममिदम् । अभे शेषषष्ठी । यथाहंतः -- यथायोग्य 

14 दष्याल्पत्ववहुत्वादियोग्यतानुसारेण । सावेविभाक्तकस्तसिः ! ; (मातुरिति,--अत्राभाव 

18 

इति दुदितणासिति च यथेष्टमन्वेति } तदन्वय इति च तन्त्रेण सप्तम्यन्तं प्रथमान्तं च। 
भजराज्त्यस्य चानुदत्तिः ।|* तथा च मातुरभावे तद्धनं साक्षादषितरो गृह्णीयुः, इुहित॒णा- 
मभावे तदन्वये दुिवृसन्तानमध्ये आद् दुहितृणां दुहितरः, तदमावे तदन्वयः दुहितृणा- 
सन्वय दूहित्रा इस्यथः } | तथ च तदन्वय इत्युक्तया युच्नीसन्तानरूपाणां दोहित्राणां म्रहण- 
मन्यथा तदुक्तिभ्यथच स्यात् । यद्वा तदन्वय रति सक्षभ्यन्तपाठ एव । मुधनं दुहितर 
आप्नुयुः, तदभावे दुहितृणां तदहितणां दौहित्रीणां, तदभावे तदन्वये जाता दौहिन्नाः ते- 
षामित्यथः । प्रथमान्तमाञ्नपारऽप्येवम् | अग्रे यथायोग्यं क्रियाध्याहारः पश्चद्वयेऽपि । 
तदन्वया इति म्रथमाबहुवचनान्तपारस्तु युक्तवरः, तदा आद्येव भ्याख्या |* ¦ ननु तच्छब्देन 
सातृपरामशेः कन्यापरामर्यो वा कतो नेति चेग्न--आशयौनवबोधात् । तथा हि ) 

सातुरभावे दुहितरः तासां दुहितृणासमभावे तदन्वय हइव्येतावन्माच्र हि मृरोक्तसमं- 
अभिमतं स्यात् ; तदा आद्यपक्षो भ्वेत्न तु तथा--दुहितणां दहितरः इत्यन्यतरस्या- 
नीत्रयोजनकत्वापन्तेः; सूरवत्तद्धिनेव निवोहात्, पदाधेक्यापत्तेश्च । द्वितीये पश्चद्रयवि- 
धेयस्वेन प्राधान्यस्य द्वितीये पाठटस्रक्गिधेश्च सच्वेऽपि अधे पाठ्सक्नियेः पश्चद्रयेऽ- 
पि जाथसक्निधरवयवसन्निधश्च सत्वात् दोहित्रपिश्चया दौदि्रीसन्ततेर्विश्रकृषटस्वात् | 
क सत 

१.--९. १९२ । २.--१३.२५ ३. द्. तच (१) ४.भ.ग्यं सार्व० | ५.प. फ. 
ब. युः देहि । ३. प. फ. ब. तृणां तदभावे । ७. प. ब. यदुराधा० | 
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दाथवेभागप्रकरणम् } ससव्याख्यामिताक्षरा सविश्वरूपव्याल्य। च ८५५१ 

तच्छन्दन सनिहितदुहितृपरामशातः“ देित्राणाममत्र पुत्रा गृह्न्ति-“ "ताभ्य ऋलेऽ 

नेय? इत्युक्तत्वात्]मनुरपि दुहितणां पुत्राणां च मातृध्रनभेवन्धं ददायि -- “(जनन्यां 

संस्थितायां त॒ समं सव सहोदराः। भजरन्मानृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनयः) इ त। 
*-मातुकं रिक्थं सर्वं सहादरा.सम भजरन, सनाभयो मगिन्यश्च समं मजरानैति संवन्धः, 

न पुनः सहादरा भगिन्यश्च संभूय मजराननेति इतरेतरयोगस्य दनदेकराषामावादप्रतीतेः, 
सुबाधिनी 

मातुरूध्वै तद्धनं दुहितसे गृह्णीयुः; तदमात्रे तदन्वये दुिवृसन्ताने प्रथमत्तो 
दुहितृणां ददिच्राणां भवति, तदभावे तेद्न्वय इत्यभिधानात् पुत्रीसन्तानरूपायं 

दौदिन्रीणां भवति अन्यथा तदन्वय इत्युक्तेरानर्थक्यादिति | |* ननु तच्छब्दः स्चि- 

दितपरार्शकः, तथा च दुदिवृदुदितृणामेव पाठक्रमेण स्रिहितस्वान् दौ विऽपन्वयो 
वंशा एव रुभ्यते, न दुहितृसन्तानसूपा दाहिना रभ्यन्त इत्यत आह--तच्छब्डेनेति | 

अयमभिसन्धिः -- अस्याथेखन्नेधेरत्रयवसक्निधश्च विचमानत्वात् साक्षाद् दुहितुपरामद 

एव युज्यते इति । “जनन्यां संस्थितायां तु ` इति भनृक्तं व्याच््े- मातकमिति । 

ननु सहोदराः सनाभयो मनिन्यश्च मिलित्वा भजेर्ञित्येकान्वयोऽस्तु किमिति भिच्चान्वय 
इल्याराङ्कयं नेत्याह--न पुनरिति ! ̂ {[तत्र देठमाह-इतरेतस्योगरयेति | अयमावार्धः-- 

बार्मद्धी 
तदा तच्छब्देन सनिहितेति+--यदीयं चनं तत्सञ्चिहितेद्य्थः } अत॒ एव तत्पदसा- 

थक्यम् । अत एव उक्तनारदं विहायाऽऽह-- ताभ्य इति,-- क एवेति भावः । “दुहि- 

णाममवे तु रिक्थं युचस्य तद्गवेत् ।'* इति कातीयमप्येवंपरम् । इ्याशयिकेव 

मनृक्तिीरिति । अत्र तत्सम्मतिमष्याह--मनुरपीति । संबन्धं तन्मत्र नतु शमं नापि 

समुच्चयमिति मावः ¦ संस्थितायां तायाम् । शब्दतः समुख्चयप्रतीतेरभिमतं 

मन्वथमाह--मातुकमिति › - तत आगामीलयथैः । सनामयः सोदयः । ननु 

दाब्दतः प्रतीतेरभिमतः परोक्त एकान्वय प्वास्तु, किं चिन्रान्वयेन अत जइ-- न पुनरिति, 

न विल्यथैः । संभूय मित्वा । समं भजेरक्निति पाठः । संबन्धदलयस्याम्नेऽलुषञ्गः । तब 

देतमाह-इतरेतरेति,--न्धैकक्चषयेोरभावादिव्ंथैः । इतरेनरयोगे भिर्ितस्यैकधमोव- 

१ --९. १९२. 1 २.त. णां दुिृदहितृणां दौ ० । ३. य. दु. मर्श । ४. थ. अस्य 
प्रतीकस्थावकाशनो विसृष्टः ! ५ थ. द्. इदमत्राकूतम् आथे° । ६. थ. द्- मदुवचनं व्याचष्टे मातु- 
कं रिक्थमिति। ७. थ. द्. परिहरति न पुनस्पदोदरां इति । ८. त. रएतदादि ‰ईतेतर्योगः 

हलयन्तं नास्ति | ९. प. फ. ब. तः परोक्त° । 
(01&:, ~. 1}, ऽ€6, ॐ §$ 18-20, 
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८५५२ याज्ञवस्क्यस्मतिः [व्यवहाराध्याये 

विभागकतंत्वान्वयेनापि चशब्दापपत्तेः; 

सुबोधिनी 
चत्वारश्चा्थीः ससुचयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराः। “चारय न्द्रः तत्र सञु्धयान्वाचययो 

रसामथ्यीत् दन्द्रसमासो नास्ति । इतरेतरयोगसमाहारयोरेव समासः । इतरेतरयोगभ्रतीते 

च मनुवचने अौतृभीगन्योः सम्भूय विभागग्रतीतिः इतरेतरयोगप्रतीतिश्च हन्दरेन इ ते- 
नेकशेषद्वारा वा । यथा धवखदिरपरू'शा इति तथा आातृभगिन्य इत्ति सजातीयेकशेषे 

श्चा इतिवश्चापलयानीति वा । यद्ध चिजातीयेकश्ेषे “° भ्रातृपुत्रौ स्वसदुहित्भ्याम्” `इति 
क क प आआातृस्वस्रोरेकशेषे भ्रातराविति वा, पुन्नदुदहिञरेकरषे पुत्राविति वा ¦ एतेषामन्यतमसद्धावे 

मवति तत्म्रतीतिः। न च तथा | तस्मान्नेतेरतरयोगम्रतीत्िरेति । किञ्च चराब्दस्य प्रकारा- 

न्तरेणाप्युपपत्तेः न आातृभगिन्योः सम्भूय विभागप्रतीतिरवयाह--विभागकतत्वान्वयेनापी- 
€ 

ति| अथ वा नयु द्वनद्रेकेषाभरावेऽपि चशब्दबरादितरेतस्योगप्रलीतिरस्स्विल्यत जाह-विभा- 

नारमदी 

'च्छक्ेतरान्वयः । मेलनं च सभूहरूपता । समूह एवं च इतरेतरयोगपदेवाच्यः । 

अत एव तद्विम्रहवाभ्ये.चद्वयादिप्रयोगः । तेन हन्योन्य स्मिन्नन्योन्यसाहित्यं गम्यते । तेन 

समूहरूपतासिंद्धिः । अत एव चेत्रश्च मेच्रश्च पचत इत्यादौ निव्याहवचनाद्न्तास्यातप्रयागे 

एव--एकःवेन दविस्वादेर्विरेष्वेऽपि समृहडुद्धिविषयगतनानकष्वेनाविरोधात् । तस्य प्रतीति- 
हि द्न्द्र एकशेषे च भवति यथा धवचखदिरपाराश्चा इति सजातीयेकरेषे ब्रक्षा इति 

विजातीयेकशेषे आतराविति आतुुत्राविति वा 1 तस्मान्नेतरेतरयोगग्रतीर्तिरिति भावः | 

ननु चकाराभवेऽपि तु इयस्य चाथैत्वात् चस्य चकारात्र सच्वात् साङ्काइ्यकानां पारखिपुत्रका- 

णां च पारङिपुन्रका अभिरूपतमा इलयादाविव तघ्परतीतिस्स्यादेव; अत जाह- विभागेति।कव्- 

त्वान्वयेनापीति पाडः विभागे कतेषवेनन्वयनाषीलथः । क्वचित्तथा पार एच | तथा च 

दृष्टान्ते प्रकारान्तरावगततात्पयैवश्ात् भिथस्साहिलयावगतावप्यलेश्वरं गुरं च भजस्वे- 

त्यादाविव पकस्थान्यसहितस्यान्वयेऽप्येकस्य केवरस्येवकधमौ वच्छिन्नेऽन्वयाच्च समभि- 

व्याहृतस्य किविदप्राधान्यभ्रतील्या एकरूपावच्छिन्ने एकरूपेणान्वयसस्वात् तत्कवृ्वांशे 

समुश्वयऽपि न तथेति भावः।अपिः उक्तरीतिस्युचये एवार्थो वा । विभागकरैस्वेनान्वा- 

चयेनापील्ययपपाठः--असंबद्धत्वात् । यन्न हि चस्य क्रियान्वयः, तच्र प्रायेणान्वाचयस्तत्र च 

सममीभिव्याहृतमाजुषङ्किकमितरसादिष्य च भाक्तं फरुति । तथा च क्रिययोमेध्ये सवे आद्य 
----------. 

नेम सि न ण 

१,अ० २.२. २९.। २. थ. द्. ध्यातु" आरभ्य (तथाः इत्यन्तं नास्ति । ३. थ. दु. 

अथवा 1-. अ० १.२. ६८. । ५. त. अथवेकरे° । थ. “अथः आरभ्य वविभागेति* इयन्तं 

नास्ति । ६. भ. चायकः वा० । 
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दायविभागप्रकरणम् ] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपभ्याख्या च ८५३ 

॥ यथा देवदत्तः कृधि कुयाचज्ञदत्तश्चेति | 
** समग्रहणमुद्धारविभारगनढ्त्यथम् । सोदरप्रहणं भिनोदरनिढृत्यथम्। ** मनपव्यही- 
नजाति्नीघनं तु भिनोदराञ्प्युत्तमजातीयसपत्नीदुहितः गृहणाति, तदभावे तदपत्यम् ¦ 

तथा च मनुः--““ न्नियास्तु यद्धवद्ित्तं पित्रा दत्त कथञ्चन | ब्राह्मणी तद्धरेक- 

सुबोधिनी 

गेति । तल दषटान्तमां- यथा देवदत्त इति । च्ियास्वुयत् भवेद्िषेत्तामेति-- 

नारूभद्री 

चान्यनिष्पादकफङर निष्पाद्य तमेवं च तब्याप्य (यत्रैका सख्या परा गोणी तत्रान्वाचय विषय - 

स्वमिति । एवं च चस्यान्यथाऽप्युपपत्तेनं तयोः संभूयव विभागग्रतीतिरिति भावः।तव दष्टा- 
न्तमाह--देवेति } यत्त एवं सति “समं स्यादश्रुतस्वात्” ईति न्यायत एव समत्वप्राघे 

तदानथक्यमिति तदेव तयोः संभूयग्रहणाथैस्वे गमकमिति भरादेभगिन्योस्तुस्यवजननीधनाधि- 

कारित्वे समताविघानं युक्तमिति, तज्न-- तत्राऽपि पक्षे तन्नयायत एव तद्पराप्त्या तदान- 

थैक्यस्य तदवस्थव्वात् , अन्नापि पक्षे पितृधन इव मातघनेऽपि विशोद्धारादिप्रसक्तिनिवतं- 

कत्य तस्य साथक्याच्च ; तदेतदभिग्रेव्याऽऽह-- समेति । कल्पतरौ तु सवै पुत्रा 

इति पाठः तथा च सोद्यो भगिन्यः साक्षात् स्वमातृहुहितरंः, तथा तद्भावे 

तहोहित्रपर्यन्ताः, तदभावे सोदराः तायाः साक्षात् पुच्राः न सपत्नीषुत्राः, तदभावे पोना 

इति मयुत्ाल्पयौथैः । एतेन ^“ स्त्रीधनं स्वादपल्यानां दुदिता च तदेति! भगुत्रा चेस्समूढा 

तु रभते मानमादकम् ॥”* इति बहस्पतिः; ^“ समं सवै सोदर्या मातृक रिक्थमर्हन्ति 

ङमा्॑श्च *› इति शङ्ककिखितो चेत्यादि सवं भ्यास्यातप्रायम् । जाच्चे “ भग्रत्ता चेत्समढा 

तु न रूभेन्मातृकं घनम् । "° इृ्युत्तराधं पाठान्तरस् 1 “अमत्त चेत्समृढा तु खमते मानमा- 

त्रकम् |°» इति वा ! सविर प्रागुक्तमनुसूचितमेवाऽऽह-- सोद्रेति,--सदोरेतयथः । |* 

तथा च स्वपुश्राद्यभाव एव सपत्नीपुत्रादयः। विेषान्तरमाह--अनपत्येति । दुहितेति- 
सवेश; ; न तु हीनजातीयः सापत्नपुवो, नापि ब्राह्मदेवत्यादितः ्रारन्य बहितपद्यद्वयो- 

क्तो यथायथ आता माता पिता इति मावः । तदपत्यं-- तार्धग्बधो दौहिवः । 

अत्र मानमाह--यथाऽऽहेति । तथा चेति पाठान्तरम्! अत च्िया इति पितेति ब्राह्मणीति 

१. द. विभागकवत्वान्वयेनापीति । २. त. हृदे० । ३- मी० १३. ३- १०. ५३. । ४. 

प. ब. कस्यात्तस्या्षा° (?) । ५. प्र. फ. ब. रस्तावत्तस्मात्तद ° 1 ६. प. ए. ब. र सवि ०। 

७. प. फ. ब रेलथैः नतुही° ¦ 
016.: © . 7, 56५. छ, & 20--2>. 
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न्य तदपत्यस्य वा भवेत्।।'ईति।** ब्राह्मणीग्रहणसुत्तमजाद्युपकक्षणम् । अतश्चानपत्य- 

वैरेयाघनं क्षत्रियाकन्या गृह्णाति । शभपुत्राणाममवे पात्राः पितामहीवनहारिणः-- 

‹'रििथभाज ऋणं प्रतिकुर्युः इति गौतमस्मरणात् , “पुत्रपत्र ् रणे देयम्) ईति पो- 

जआणामपि पितामद्यणापाकरणेऽधिकारात्। *" पोव्राणामप्यभवे पएरवीक्तभत्रोदयो बान्धवा 
(^ 

सुबेधिनी 
अल शिया इति पित्रेति बाद्यणीति कन्येति चोपादानादुक्तायेप्रतीतिः । अनपव्यवेश्याधनं 

क्षत्नियाकन्या गृहणातीति-एव शचुद्धाधनऽपि दषटन्यम् । सिंथमाजं ऋणं प्रतिकुयरिति- 
नाभट्री 

कन्येति चोपादानादुक्तार्थप्रतीतिः । तथा हि- पित्रा देत्त कथमपि खिया धनं कन्या 

हरेदिव्युक्ते स्वापेश्चेथेव स्त्री स्वापेक्षयेव कन्येति स्प्रीकन्याशब्दयो; मिथः सपेक्षशाब्दस्वा- 
भावात् सापरनमःता सापत्नदुःहितेति च गम्यत इति, तदपव्येति-बाह्यण्यपत्यस्यत्यथः। वा 

ग्यवस्थित विकस्पे, तेन तदभाव इति रूभ्यते । पूचवत्सम्रहेऽप्युक्तम्--“ बाह्मणी तु भवे- 
त्कन्या हरेदिक्थ तु मात्रकम् । पितुस्सापतनमाठुश्च आतुश्चापि हरेद्धनम् ॥' इति । अत 

एव पितृपल्य इति सुमन्तुरपि । न च सापिण्डशोचमात्रविषयस्सः - सङ्धेच मानाभावात् 

दिनिगनाविरदहाच्च । अच्र न्यूनतां निराचष्टे -- ब्राह्मणीति। क्षत्रिया कन्या-सापि 

तेन बाह्मणी समुयः । एव शूद्र स्तीधनं ब्राह्मणी क्षत्रिया चेदया च कन्या गृह्णाती- 

त्यपि बोध्यम् । अन्न उत्तमजातीयायः एव सापत्नकन्यकाया धनग्रहणाभिधानात् दीनजाती- 

यपत्नीदुदहितृणामयप्युत्तमजातीयसप्नीगुच्रसद्धावे धनग्रहण नास्तीति गम्यते; तथा च 

खतः प्रजाद्युन्यत्वात् ब््धेव्या्व्यवहितश्छोकट्वयेन भ्रौदेरधिकारमापौ तद्पवादोऽनेन 

क्रियत इति तयोरयं न विषय इति स्रावः | अन्न कथञ्चनन्यनेन कथमपि प्रकारान्तरण 

ङड्धमपीव्यथंकेन पितृदत्तातिरिक्तसवैसङ्गहः; तेन संधेोवषयस्वमस्य। एतेन पित्रा दत्तमिति 
विशेषणाद्धिवाहसमयादृन्यत्राऽपि पितम तुदन्तं कन्याया एवेव्येतद्येकभिदभिति मिश्राययुक्त- 

मपास्तम् । रिक्थभाज इति- ये ऋरणघ्रतिकतीरः, ते रिक्थभाज इत्य्थन पोत्रस्य।पि ताद- 

दातनेन पत्राभावे स पितामहीघनभागित्यथः । ननु णनि वारकस्वमेव तस्यासिद्धम् ; अत 

आह-पुत्रपौतरैसिति,-मृलोक्किरं ्राक्। अपकर्षणं दूरीकरणम्! तथा च वचनद्धयपयौखोचन- 

योच्छाथकाभः । ̂ “ अतीत्तायाम्'‡ इत्यादिसाधररोकस्य वृतीयपाद्रदहितस्य विषयमाह- 

पत्रणामपीति । परवैपू्बोक्ता इलयनेन कऋमस्सूचितः । *[यत्त॒ प्राच्याः--“* जनन्यां संस्थि- 
१५१५१ 

१.--९. १९८. २.--१२.४०.।३. व्य ° ५०. ५४. द्. पुनरिति (१)।५. त. जः ऋणप्र०। 
६. प. फ. ब. तयाः समं सवे सोदया इति शेखङ्लिताभ्यां “तापल्यं पुत्रकन्यानां मृतायास्खी 
खया! एव सापलकतात् ब्रह्मे । ७. प.फ. ब. दर्थेन पौतरस्यापि ताद | 

(016.: 11. 11, 566, ॐ, $ इ 22-28, 
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धनहारिणः ॥ १५४५ | 

सुबोधिनी 
ये ऋणग्रतिकतोरस्ते रिक्थभाज इत्युक्तसवात् वचनद्वयपर्याखोचनया पौत्रस्यापि तादृशत्वेन 

युत्राभवे पोः पितामहीधनभागिलयथैः ॥ १४५ ॥ 

बाटमद्री 
तायाम्?* इति मनोः ^“ स्त्रीधनं स्यादपस्यानाम् " इति बृहस्पतेः ° समं स्वैसोदर्यीः ^" 

इति शङ्कखिखिताभ्यां “* सामान्यं पुत्रकन्यानां सूतायां स्त्रीधनं ; स्वियाम् । 
अप्रजायां हस्तौ माता राता पिताऽपि वा ॥ इति देवलाच्च आद्यत्रये द्रन्द्रश्रवणेऽपि 
तन्तुल्याथसमुच्चयवाचकानुगतचश्रवणान् तत्र सर्वव प्रथमं पुत्रोपादानात् मातृधने पुत्रस्या- 

प्यधिकारादितरेतरयुक्तयोश्रौतुमनिन्योः विञ्य तावद्धनग्रहणम् सममेव सर्ववचनतात्य- 
भूतोऽथः, देवर्वाक्ये तु दन्दरश्रवणान् तथा व्यक्तमेव, किञ्च कुमायौ एव स्वमातधना- 

धेकारत्वे योातकधने मन्वादेरविशधवचनं व्यथ स्यात् ,तथा च पुत्रकुमार्योस्तुल्यवदधिकार 

तयोरन्यतराभावे अन्यतरस्य तद्धनं!द्रयोरपि तयोरभावे ऊढायाः पुत्रवस्याः, संभावितपु त्रव- 

ल्ाश्च तुख्याधिकारः-- स्वयुन्रदरारेण पावणपिण्डदानसं भवात् । अत एव प्रागुक्तो दुहित्रभावे 

दोदित्रस्येतरं धनाधिकारः-- “° दुरदहित्रोऽपि ' ईति मनोः, न तु वन्ध्या तादशविधवा- 
दुहतः स्वसुताद्ना पाकणपिण्डदुानाभावात्, अत एव नारदः“ पुन्नामवे च दुहिता 

दुल्यसन्तानदश्चनात् 1 इति , पोत्रदोंहिवयोस्तु समवाये पोच्रस्यव स: पुत्रेण परिणी- 

तदुहितुबाधात् , बाधकपुतेण बण्ध्यपुत्रबाधस्य न्याय्यत्वात् , उक्तानां सर्वेषां दई न्रपय- 

न्तानामभावे बन्ध्यातताद्शविधवयोरपि सः--द्रयोरपि तस्प्रजातवात्, प्रजाया अभाव 

एव च अन्यषामधिकारात् , प्रागुक्तानि गोतमनारदकात्यायनयावल्क्य वचांसि तृक्छदेवरा- 
दिषिरोधात् योतकद्रव्यमाच्रविषयाणे, अत एव॒ मनुः--"“ मातुस्तु योतकं यस्स्यात 

कुमारी भाग एत्र सः । ›› इति, योतक पारेणयनर्न्ध ^“ यु मेश्रणे › इति धातोः युतपद् 

मिश्रता च एकडररिता तयोर्विवाहात् भवति--" अस्थिभिरस्थीनि मांसर्मासानि 
त्वचा त्वचम् 7: इति श्रुतेः, अतो विवाहकाररूभ्धं योतकम् , कव्पतर्रप्येवम्, अत एव 

वसिष्ठः-- “मातुः परिणाय्यं ख्यो भजेरन्” इति, परिणाय्यं परिणयनधनंभिति, तन्न-- 
मुनीनामाश्चयानभिन्ञानात्। तथा हि । चाथससु्चयस्य सहाधिकारं विनापि व्याख्यात्रोपप- 
त्तिस्तब तावल्कृतेव, युक्ता च सवेव्युक्तं च । किं च उपादानमात्रेण तस्य तत्राधिकारखभेन 

प्रथमोपाद्ानस्य न तच्छहेतुत्वं प्रत्युत ततः तस्याः प्रथममेवाधिकारापत्तिरिति न भवदिष्ट- 

पिद्धिः । किंच तदपि न-गोतमादिवाक्ये तासामेवोपादानात् प्रच्युत नारद्ाादेभिः त्रिभिः 

क्रमस्य स्पष्टतया सामान्येन प्रतिपादनात् । “मातुदुंहितरः ईत्यत्र युक्तं चेतदित्यादिनो- 

$ --९ १९२. । २.-- ९. ३३२. । ३.-- १३. ५०, । ४.९. १३१. । ५.-- 

१४. ४६. । £. व्य ९१७. । 
016, : 1. 1}, ऽ6८ ॐ, §3 25. 
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बाखभङ्धी 

क्तप्रकारेण प्रस्यासतच्यतिशयस्य तस्यामेव सत्वेन तस्येव धनय्हणाधिकारितावच्छेदकत्वस्य 

मन्वादयुक्तस्वेन च तथवोचिच्याच्च । किञ्च सहाधिकारित्वे उभयसच्वे एवाधिकार नान्यतर- 
सस्वे इति तच्रानधिकारापत्तेः | तथा सति तयोरित्याद्यभिमस्यासङ्गतिः। न हि दंपत्योस्सद- 

विहितमाधानादिकमन्यतरा्धेकारिकं कस्यापि सम्मतं, रोकेऽपि सदहाधिकारिकं कमौन्यत- 

तरेण न क्रियते | किञ्च अनृदढेव्यशस्य कुतो रामः | न हि तेषु सर्वेषु तदुपा दानमस्ति ! 
गोत्तमीयं तु अन्यविषयतया योगत मवद्धिरेव | अत एवे च तद्भिरोधोऽपि दुष्परिहरः । 
कन्याशब्दस्य चाक्षतयन्यां शक्तिः कुमारीशब्दस्य च प्रथमवयोविशिष्टायां हकः; अन्थ- 

कवाक्यतया तदुहितृसामान्यपरस्वमेवान्यथा न्युनतापत्तेः। ब्हस्पतिवाक्यन्तु गोतमीयसमा- 
नाथम् । किंच तत्राप्रत्ता चेव्युत्तरान्वयि न पूर्वान्वयि अन्यथा सख्द्धयोः कदापि तदभावे 

गोतमीयत्वासङ्गतिः स्मृस्यन्तरविरोधापसतिश्च । भव्रह्िखितवचनातिरिक्त नापि तथा 
बोधकं नचनमत्रास्ति । किंच तत्र मनोगैतर्क्ततवेन शङ्कखिखितवाक्यस्य स्पश्टमे- 

व तन्समानार्थस्वेन अदोषः । ब्रहस्पतितराक्यस्यापि तत्तत्समानाथतया विभक्ततया 

स्यात्पदघरितनैदेशेन भवदभिमतार्थस्याक्षरमयाद्याऽकाभमेन चस्येवाथकस्वेन आदौ 

ददितेव तदुदिनी तदभावे अपत्यानां पुत्राणां स्नीधनं स्यात् संभावनखिडम तत्सत्ता 

संभवेदिस्यस्येवाथतया खामाच्वादोषः } देवरूवाक्यं तु मातृधनं पुत्रमात्रस्े तेनेव 

ग्राह्यं कन्यामात्रस्वे तयेव ग्माद्धमिव्येवं चसानच्वमान्रबोधकं न कमबोधकं, नापि सदा- 

यिकारबोधकभिति न दोषः! किं च नारदादित्रयानुरोधन मन्वादिचतुश्यस्य तथा तत्प- 

रत्वमेव यक्तं न तु ^“ मातुस्तु “` ईव्येकमन्वनुरोधेन तेषां सामान्यानां विश्चेषपरत्वं कृतवा 
तेषां तस्परस्व युक्त--बहूनामनुरोघ इति न्यायविरदधत्वात् । किञ्च चतुणौ वंचनानां संहा- 
धिकारिताबोधकत्वेन तंदन्यचतुणी मन्वेकवाक्यतया योतकविषयकः्वस्योक्तत्वेन तयोरन्यत- 

रश्यामावे इत्याद्यथेस्य भवदुक्तस्य निमूरप्वापत्तिः । तेषामपि त्वे स्वविरोधोऽस्मन्मतप्रवे- 
दाश्च | किञ्च तस्य न भवदुक्तोऽथः किन्त्वन्य एवेत्यनुपदमेव स्फुटीभविष्यति | किञ्च 
स्वपुत्रेव्यादिेतुरप्ययुक्तः-यश्वाथेहरस्स पण्ड दायीस्यो्सर्गिकनियमसस्वेऽपि यस्य पिण्डदुत्व 
तस्येव तद्धरस्वमिति नियमाभावस्य प्रागेव प्रपञ्चितत्वात् ; अत एव--न्पौच्रदौ हित्रयो- 
लोकि न विङ्ेषोऽस्ति धमतः । ' ईति पूवौधोक्तेः “ तयो मातापितरौ समू- 
तौ तस्य देहतः 1" ईस्युत्तरार्धेन हेतुरुक्तो मनुना । दुदित्रमावे दोदिन्रस्येव्यपि न युकछ-- 
भ्रत्यासच्यतिक्यस्य तददिञ्यामेव सात् ““ दादित्रोऽपि * इंति मनोः प्रकरणात् पुवि- 
कापुत्रविषयस्वाद्च 1 व्याख्यातं च तथेव मेधातिथिप्रभतिभिः--उक्तदेतोरेव । ननु वन्ध्य 
ल्याद्यभरिममपि न युक्छ--मवदुक्तनारदस्य पितृधनपरषयस्य स्पष्टत्वाच्च} अत एव पोत्रेत्या- 

यधिकारादिस्यन्तमपि नयु क्त--वासिषटे *“मातुः पारिणेयं खियो विभजेरन् ›* ईति पाटस्य 

१.व.रकिंकमौ० । २.भ. क्तं बहू०। ३ म० ९. १३१. 1 ४. ९.-- १३६३. । 

५, ~ ९, १३२. । ६. १७. ‰&&. | , 

(016. 1. {7, 56८. 1, & 28. 
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वाटंभद्ची 

इत्याद्यपि चिन्त्वम्--परिणाय्यमिति प्रयोगस्यासाधुप्वाच्च } अत एव “आनाय्यो ऽनिव्ये"' 
८‹ प्रणायम्रो ऽसम्मता ” ^“ पाय्यसान्नाय्यानेकाय्यधाय्या मानहविर्निवाससामिधेनीषु ° ईति 
निपातन पणनीयं सङ्गच्छते । अत पव कल्पतवीदिभिरपि तथा पाठ धृत्वा पारिणाद्य 
परिच्छदः आदरकङ्कमादिरिति व्याख्यातम् । अत एव च सख्ीपुरुपधमप्रकरणे ८“ सचि 
श्रमेऽज्नपड्कथं च परिणाय्यस्य रक्षण]: इनि मन्वेकवाक्यताऽपि सिद्धा । नञाऽपि कस्पतसर्- 
णा तथव च्याख्याततस्। णजन्तादचो पत्तिस्वर्थासङ्गतिनिघ्रचप्रेषणादिति (?) तस्य सेऽगति- 

का गतिः। यदपि प्रस्यासन्नदुहिवृपदेनवान्वयपदस्यान्वयान् दुहित्रमावे दौदित्राणामेव स इति 
नारदार्थो न युक्तः-दुर्िवृपदस्य जन्यविशेपवचनत्वेन जनकाकाङ्कुत्वेन तस्य जन्यान्तर- 

णान्वयपदोपनेयपुत्रेणान्वयस्य समव्वेनासंभवात् , न चाधिष्ठानरक्षणयान्वयः--मात्रन्वयेनै- 

व सर्वेषां सुख्यत्वसंभवान् , मातृपदान्वये च दुहिवृपदसुख्यत्वस्य स्वीकारात् ; न च तद्- 

न्वया इति तच्छब्दोपात्तदुहितुरन्वययोग्यता--तच्छब्दस्यापि प्रकृतवाचितया दुदिनुत्वरू- 

पेणवोपपादकत्वात् , किंच मूरूवाक्ये दुहितर इति प्रथमान्तं ताभ्यामिति पञ्चम्यन्तं च 
षष्ठयन्तान्योपयोग्यन्वयपदेन नान्वेति किन्तु व्यवहितमपि मातुरिव्यवेति । तत्र तथा 

निश्चये नारदीयादावपि तथवाविरोधात् इति, तदपि न-- प्रागुक्तस्य नारदायथस्य अक्ञानात् , 

प्रत्यासत्तेः प्रागुक्तायास्सच्वेन व्वदिष्टप्रलासत्तेरभावेन दोषस्याक्ञानविलसितत्वात् › मूर- 

समाना्व्वे तदन्यस्य तत्पदस्य चाऽऽनथेक्यापत्तेः; अत एव दुहिवृपदेनात्मकं नान्वयपदान्व- 

य एवेति सर्वथा दुहिवरेपदस्य इयादयुक्तेरयुक्त्वात् । तच्छब्दस्य प्रकृतपरःमशकत्वेऽपि बुद्धि- 

स्थत्वेनैव तद्धोधकतया दुहितृत्वरूपेण तदभावेनान्वययोग्यतायाः षष्टचन्ततया सच्ेनात्र 
जनकाका्काया अभावेन भ्त्युत संबन्ध्याकाद्कुमया एव स्वेन रुक्षणायाश्चामावेन प्रागुक्तस्य 

नचेत्या युक्तेश्चासङ्धतत्वात् । तस्माद्ध्ञ नेश्वरोक्तमेव युक्तमिति ! ““सरस्वङ्गजेषु वसु तद्वामिः' 

इत्ति बोधायनीयं तु पितुद्रभ्याविषयकमिति ततो न व्यवहितदोहित्राधिकार इति सत्यपि 

तदुक्तं चिन्स्यमेव। एतेन विवाहक्ञ्धं स्ीधनं दुितुरेव न पुत्राणा; तत्रव कमा्थं गौतमीयं 
तच्रपूषैमनूढानां, तेदेमावि सपुत्राणां, तदभावे समूढानां दुहितृणामिति सामान्यभ्रसेः अप्रत्ता- 

नामिलयादेस्तु कमाथवनेापसंहारसमत्वादिति परास्त-- विशेषाभावात्] यदपि ““अग्रजख्ीः 

इति सूरमपि विवाहरुज्धविषयमेव । बराह्यादिविवाहेषु यद्ध्धं अध्यभ्निधनं तत् (अभावे?) 

आदो दुहितृणां तत्रापि परथमं कन्यायां तद्मावे सपुत्रायाः तदमावे ऊढायाः सवेदुदित्रभा- 

वे च युत्रस्याधिकारः । अप्रजखीधने च भतुरधिकारः इदहस्पतिनाऽप्यप्रत्तापदेनाप 

१,अ० २.१. १२७.-१२९ | २.१प.षफब. ह्ञयाश्चामवे° | 

(016 :. @1..11, 6५६. ॐ, $ 88. 
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बाटभ्री 

ल्यान्तराभावे समरढाया अप्यधिकारः सूचित इति, तदाप न-- तस्य सर्वपरतयेवाऽऽचार्यण 

व्याख्यातत्वात् । किंच भवदुक्तव्याख्यानेऽप्यपिना तदन्यस्य सर्व॑स्य सयुचयान् । 

न चापि ससुचेयं भागन्यदु क्तमिति वाच्य-रेपेषिविततिवदत्राप्युपखक्षणव्वेनेव तदर्थराभेन तन्न 
तस्याल्यन्तमनुपयोगात् । किंच साक्षात् दुहितृपरतया अस्य व्याख्याने “मातुदुंहितरः'” 
ईल्नेन पौनसुक्तयापत्तः । यदापि न॒ च योतकमात्रधनाभिप्रायकमि्दं किन्तु बाह्यादिना 

चिवाहिताया यथावद्धनं योतकं वा तदभिप्रायकमिदमिति वाच्य-- तथा सति “* बन्धुद्- 
तम् `: इत्यव्यवहितप्रागुक्तसयणश्छेकस्य निर्विंषयतापत्तेरिति, तदपि न-- बन्घुदत्तमि- 

लर्घेन तथाऽऽदिराब्दस्वारस्येन् श्ीधनस्यवोन्तान्यंस्य प्रतिपाद्यत्वेन तस्य पूवैशेषत्वेन उन्तरा- 

घेन सामान्येन तद्विभागस्य प्रतिपाद्यत्वेन (“अप्रजसखी?ः इत्यस्य तद्यवस्थापकव्वनादोषःत् , 

सपणस्य तस्थेकवाक्थत्वे च तत्पदानथक्थपत्तेः } किच मनुना “अध्यञ्चि' इत्यादिना 
षडिधं खीधनसुक्ता सप्रजास्थरे “अन्वाधेयं च यदत्तं पीत्या भ्रीतिन चैव यत् । पत्य जीव- 
ति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ ›› दैत्ये नाऽऽच्चेनोक्तषड़्िधसङ्यहो द्वितीयेन 
तदन्यसवेसड्ग्रहः अन्यथा न्यूनतापत्तरेत्यथकेन तथोक्ता तच्रुन्यस्यरे व्राह्ययादिरखोकन्रयेण 
व्यवस्थया तथोक्तत्वेन तद्िरोधापत्तश्च । एतेन ्यघ्पुनः विवाहोत्तरं पितुर्माठश्न करोम - 
या्न्धं, तद्धातृणामेव तदुक्तं मरे ““बन्घुदत्तस् ”* इत्यदि ^“ तदवाप्नुयु; †‡ इत्यन्तेन ; 

बन्धुदत्तं मावपितृदत्तम् ; तस्णुत्राः आ्रातर एव बान्धवाः । तदाह चबृद्धकातव्यायनः-- ““पि- 

तृभ्यां चेव यदत्तं दुहितुः स्थाचर धनम् । अप्रजायाः प्रमीततायाः भ्रावृगामि तु सवेदा ॥ 
इति, अप्रजत्वमात्रनिमित्तस्वेन आर््रधि कारावगतेः सवेदा सवोवेवाहेषु स्थावरपदात् 
दण्डापूषन्यायादेवास्य धनस्य सिद्धिः +बन्धुदन्तपदेन उन्यादच्चायां यत् पितृभ्यां द्चं तदुच्यते 

विवाहात्परतो रन्धध्यान्वधयपदोपात्तत्वात् , चिवाहकालीने च मतुः पित्रोवाऽधिकारान् 

दस्यपि तदुक्मपास्तम्--बान्धवादिपदस्य तवाशक्तेश्च बद्ध कातयिगातेस्तु वक्ष्यत इति दिक्] 

न चेवमपि मूरस्य व्याख्यानश्य च मनुचिरोधः मखेन चतुणौ विवाहानां अहण (्राद्ध- 

देवार्षगान्धवैप्राजापस्वेषु यद्वसु! अप्रजायामतीतायां भरेव तदिष्यतेयच्वस्यास्स्याद्र नन्दक 
विवाहेष्वासुरादिषु]अप्रजायासदीतायाम्मातापिच्नोस्तदिष्यते॥ › इति मानवे आदो पञ्चानाम 

त्रयाणामिति तयोर्विरोधः 1 व्याख्थाच्रः पुनः बाह्यादिषु चतुषु विवाहेषु भायोस्वं प्राचा या 
अतीता इत्यादि व्याख्यातम्] (मानवेतु बाह्यादीनामासुरादीनां च शब्दानाम्!) “अष्टाविमान् 

समासेन खीविवाहान्निबोधत। '$त्युपकरम्य““त्राह्यो दे वस्तथेवाऽऽषेः प्राजापल्यस्तथाऽऽसुरः! 

१. व्य०. ११७. 1 २. भ. स्य इत्यस्य तद्यु° । ३.९ १९४) १९५. । ४. भ. 

यत्तु वि० । ५.--९.- १९६, १९७. । &. म०. ३. १०. । 

(018.: 1. 17, 566. ॐ, §--25, 
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बाखभटर 

^, ॥ 8, इत्यादिमनोः, “ अष्टो विवाहा वणौनां संस्कारार्थं प्रकीतिताः | बाह्यस्तु प्रथमस्तपाम् 
ईल्यादिनारदात्, ““अष्टा विवाहा भवन्तः श्राद्धो देवः" इल्यादिविष्णोश्च| णवं च त्क्ष 
णविवाहपरत्वेऽपि वतेमानसंबन्धेन.-विवाहकारूखश्चणया तेषां कारर्थनया निदृशेन “अस्य; 

स्यादत्तम्' 'इयभिमस्य पूवेत्रायुषङ्खो चित्येन तत्रतत्र कार यद्धनं दत्तमिति संवन्धेन् वेवाहि- 
ण कि. 

कृश्रनमाच्रम्रतीतः न तदीययावद्धनविषयत्वमिति तयः विरोधः | अक्त एव यमः--““ आ 

सुरादिष॒ यद्यं विहष्ेषु प्रदीयत । ' इत्यादि । विवाहक्रियायां पूापरीबरूतायां 

यद्ध्यं प्रदीयते इत्यादि तद्थैः । तथा च योतकधनमात्राविषयस्वमेव तस्य । 
न चवं विवाहात् पूवेमनन्तरं वा खन्धस्य धनस्य का गतिः तेनानुक्तत्वात् अतो 

ब्ाह्यादिपदं सखीपरमिति बाच्यम्-- तच्रान्यथागतेषै-नान्तैरैः प्रतिपादित्वान् ““तेषां 
स्त्रीपरत्वे च एकस्वेन षष्ठया च निर्दशस्योचेतत्वात्। “्यच्वस्यास्स्यात्” इतिवत् खक्चषणा- 
यास्तुस्यत्वेऽपि अति क्रान्तविवाहसबन्धनेदानीं सेति जधन्यायास्तस्या अनोचित्यात् ब्रा- 
ह्यादिपदस्य अदस्नीवाचकत्वं प्रागुक्छमन्वादिविरुदढमेवेति प्राच्योक्त युक्तमिति वाच्यम्-ज- 
षैत्वाविशेपेणकवाक्यताया अस्मवेन विरोधात् गान्धवीश्चे विकद्पस्वीकारेग तयोरविरोधस्य 
प्रागुक्तत्वात्। मानवे एवच गाधर्वौज्ञे विकस्पसंभवात् । एकवाक्यतायां दुराप्रहेतु अपिञयन्दे 

तन्त्राङ्खीकारादाचरस्या ्वैतीयेन तेन श्रेषेस्त्वितिवदुपलक्षणव्वेन निवोहेण यथाश्चतेन तेन वा 

तदनुरोधेन गान्धवैस्य समुचयाच्] बाद्यादिष्विल्त्र बद्धेति भिन्न सविभक्तिक पदं वाऽस्त्विति 
पिन्नयमादिशब्दे व"कारग्रश्छेषः। स चाजङब्देकदेलो विनापि प्रययमिति न्यायात् इति आः 

आजः बाह्यः आदिर्येषां दैवादिच्तुणी तदन्येषामिलयत्रार्तदयुणसंविक्तानबहुनीषहिणा तदन्य 
चतुणी ग्रहणेन तेन सह पञ्छस्वखा माच तत्संभवेनादोषात् ¦! एतं प्रकारद्रये व्याख्यानविरो- 
घस्याप्यभावात् परन्तु द्वितीये पक्षे प्राजापत्यस््विलत्र व्याख्यानमृखेक्तये शेषास्तथाऽऽषाठ- 

एव वा तेन गान्धवेससुच्योऽग्नेच शेषेषु आसुरराश्चस्पेश्चाचेष्विति पाठः] गान्धवेघटितोऽ- 

पपाठ इति बोध्यम् । नचवमप्यन्यथा प्रागुक्तम्याख्यानविरोध एवेति वाच्यम्-- मनुना 

“संस्थितस्यानपलस्य सगोत्रालूुतमाहरेत्) तत्र यद्धिक्थजाते स्यात्तत्तस्मिन् प्रत्तिपादयेत्॥*” 
हति तन्मरणोत्तरमपि वाग्दन्तादिविषये नियोगविधिना सगोच्रात्सुत्तस्य उत्पादितस्य धना- 
धिकारिस्वमनुविघीय इत्येवं पितृधने उक्ता “द्रौ सुतो विवदेयातां भ्यां जातो दिया धने। 
तयोर्य्यस्यपिभ्यं स्यात्तत्य गृह्णीत नेतरः॥” ईव्यनेन “भ्यचेकरिविथनों स्यताम्** ईैत्योरस 
्षन्रजयोरुक्तम् इदन्तु ओरसपौनभवविषयम्। य दोत्पन्नोरसाख्त भवूकत्वाद्वारापत्यतया स्वा- 

1 

¶ *----३* २९ ५५ २?.- १२. ३२८. | 3 --- २.४० 4 ७5 ¶८., } 0 प. प, बु. त्यातम्ः 

बटूत्रीरिणां तद ° । ५. भ. ब्रासपुतस्य ० । &.--९. १९०; १९१. ! ७.--९ २६२. । 
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८६० याज्ञवस्क्यस्मयृतिः [ व्यवहाराध्याये 

नारुभद्री 

मिधनं स्वीकृत्य पौनभतुस्सकाशात् पुच्ान्तरं जनयेत, तस्यापि श्तव्वात् रिक्थहराभावान् 
धनं गृहीतवती पश्चात् द्वाभ्यां जातयोः प्रोढयोस्तयोस्ताद्रसख्रीधन विषये विवादेऽपि 
स्वस्वपिज्यमेव तेनतेन ग्राह्यं ॒नान्यदीयमन्यजेनेत्यथेकेनोत्ा खीघनं तर्हि केन ब्राह्यामिति 

शाङ्कानैरासाय ““ जनन्यां संस्थितायां त” इत्यनेन तद्विषये प्रागुक्तरत्यिोक्ता प्रागुक्तरत्या 
पिवृधनवत् शङ्कानिरासाय «^^ यास्तासां स्युदुहितरः” ईत्यनेन प्रायुक्तरीस्य वोक्ता ् ीधनं 

कीदशमिति शङ्कानिरासाय ^" अध्यञ्चि *” ईत्यादिना षड्िधं खीघनसु्ता षट्त्वं म्यूनसद्कुया- 
व्यवच्छेद्कं नाधिकसङ्क्याया इति ध्वनयन् ^“ प्रजा स्यास्सन्ततो जनेः" इति कोशात् तस्य 

सन्ततिपरस्वेन «८ जनन्याम् ` इति प्रागुक्तपये पूव पुत्रः तद्भावे कन्या द्वयोः संभूय वा 

ग्रहणमित्यसिद्धान्तसंभावित पश्चद्रयनिरासाय कृतेन प्रजाया इति सखीरिङ्धनिर्देशेन पूर्य 
क, व, ५ 

कन्याद्; ततः पन्नादेरिति सूचनद्वारा न्यूनतानिरासायं ^“ जनन्याम् ' इर्येकवाक्यतयव 

दत्तयत्पदद्वयसहितेन एवस्याग्रेऽभ्वयेन यत् अन्वाधेयं श्रतेन यत् पत्या दत्तं च 

यच्चान्यत् , तस्म्रजाया एव सवे सखीधनं न भत्रौदेरिव्यथकेन “अन्वाधेयं च यदत्तं 

पत्या श्रतेन चैव यत् । पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायासतद्धनं भवेत् ॥” ईस्यनेनोक्ता 

तच्छरुन्यस्थकेऽपि न्यूनतानिरासाय सवौ तद्धनगति विवाहमेदेन प्रतिपादयता “‹ यच्वस्या- 
स्स्यादनं दच्चम्'? इत्यस्य तथोपान्चस्य यथासंमवम्ुमयत्रान्वयेन तोश्चाथकस्वेन क्रियैव 

पाठेन विवाहेष्वस्युक्स्या बाह्यादीनां विवाहमावाचकष्वेन काररक्षणाया अप्यभा- 
वेन सति सक्षम्या तेषु आदेषु ससु अस्या इति शेषषष्टया अस्य दत्तं धनं स्यात् 
विवाहाट्रागुत्तरत्र वा चेनान्यसवंससुच्वयः। तत्सव तस्यां ताददयामतीतायां भवुरेवेष्यते | 

आसुरादिषु तेषु सत्सु पू्वैवत् तद्धनं मातापिच्रोरिष्यते न तु भतैः। तत्राऽऽदौ मातुः तदभावे 

पितु.-- उच्चारणक्रमात् । योगपदये हि पित्रोरिव्येव बरूयादित्यथेकेन बाह्यदेवेत्यादिष्छोकद्वयेन 
उक्ता तत्रैवोभयापवादत्वेनोक्तरीत्या““सखियास्तु यद्धवेद्धिचम् "'दस्यनेन सचैधनविषये उक्तस्वेन 
अन्यथा मनुनान्यस्यानुक्स्वेनाध्यस्मीत्यादिवेयभ्यौपत््या सख्वोक्तमध्य एव सवैथा मनुन्यूनता- 

या दुप्परिहरत्वेन तद्रीत्या च व्याख्यात्राऽपि ब्राह्मादीनां चिवाहमात्रवाचकत्वं न तु कापि 
लक्षणा सतिसक्षमी च | भायोत्वं प्राक्चाया इवि तु फकखकथनमिति आषु सत्सु तस्या- 

स्ताददइयाः तत्स्व धनं भतः, द्वितीयेषु सत्सु तद्वत् तद्धन सर्वं आदौ मावृगाभि तदभावे 

पितृगामि मन्वनुरोधादेवेप्युक्तमिति तच्छङ्काया एवाभावात् । अत एव ङुस्ट्कभटेन 

मि ति मा नानाम 

¶ र मण ९, १९२. | ५ मथ ९. १९३. | ३१ मथ ९. १९४७. | ¬) 8. ९, १ ९९१. 

५, मर ९, १९७. । ६. म० ९. ३९८. । 
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दायविभागप्रकरणम् ] ससव्यास्यमिताक्चरा सविश्वरूपव्याख्या च ८६१ 

बारभद्री 

स्बैधनपरतयेव ब्राह्यल्यादि यत्तित्यादि पुत्र द व्याख्यातम्।एनेन मनुधिराधान् ““अप्रजस्ी"" 

इत्यस्य प्रागुक्ततदन्यतराभिप्रायकस्वं न युक्तमित्यपि मिश्रादयक्तमपास्तम्. - द्वितीये बद्धेला- 

देरवेयथ्यौपत्तेश्वेति दिक् । अत्र केचित्-- मनुना मातापिननेरलयनेन पकदेश्ाचुमतिद्वारा 

शुल्कधनविषयोऽपि गोतमबोधायनोक्तः सूचित इति न न्यूनना नापि विरोचः | तथा 
च बोधायनः--“गरक्थं खतायाः कन्याया गृह्णीयुस्सोदरास्स्वयम्। तदभावे भवेन्मातुस्ठव्- 

भवि मवेष्पितुः॥"" इति! समामिति पारान्तरम् । इताऽपि मातापिन्नोष््याद् तथव कमो 

विवक्षितः 1 गौतमस्तु भागुक्त एव । “ पितृभ्यां चव यदत्तं ॒दुहितस्स्थावरं धन 
स् । अग्रजायामतीतायां भ्रावृगामि तु सवेदा ॥** इति च्द्धकाल्यायनोक्तं तु निमृरम् । 

समूरुतवेऽपि यथासंभव प्रागुक्तञ्ल्कविपयम् । अत एव॒ सवेदेत्युक्तम् । तच्च 

सर्वविवाहेष्वियर्थकम् अतो व्याख्याने उक्तञ्ुल्कवि पयता नेति न तद्धिरोघोऽपि - 
मनुना तस्येवानुक्तस्वात् 1 “बन्धुदत्त त बन्धूनामभावे भतैगामि यत् । ^” इति कातीयस- 

पि इट्कदिषयमेव--बन्धूनामिल्यस्य आतृणानिलयथौत् । प्रागुक्तदेवख्वाक्ये तु पूवाधव- 
दुत्तराधरमपि सवैसाधारणमेवेलयाहः । एतनातो विवाहकारूलन्धस्लीघनविषयं ब्ाह्यादि 

वचनम्, आसुरादिविवाहर्ब्धस्रीघनं तु जीवल्यपि आतर मातुरादा तद्भवे पितुः, 

मानवेऽप्येवम्--अन्यथा पित्रोरयिव ब॒यात्, कन्याधने च मातुरमवे पपेतुरधिकारश्रवणात, 

अन्नापि तथेवोचिल्याच्था च ^“ रिक्थम् "` इति वोधार्रनोक्त कन्याधन्विपयकम्; नच 

कन्याधन इवान्नापि पूव ् रातुराधकारपत्तिः-- तद्वदत्र वचनाभावात् पित्रोरेव तत्न श्रुतेः 

ंदेवमादिकमभ्रजस्रीघनमादौ आतो गृह्णीयुः, न चाऽऽसुर'दिविकाहेषु यत्छन्याभ्यः 

शस्कदानं तदाभिप्रायम्--आसुरमात्रगो चरत्वात्तच्छुस्कस्य-- ^“ आसुरो दविणादानात् ` 

$च्युक्तेः, अतो राक्षसादौ शुल्काभावात् तत्सह च्य॑ण जासुरादिष्वेव यद्धनं तन्मात्रस्य 

आवृगामिस्वाभिधानं हेयमेव, तथा तस्य सखीधनत्वाभावाच्च पपत्नाषदुगृहीतथनस्यव 

शुल्कत्वाव् , तथा च मनुः-- न कन्याचाः पित्ता धवद्वान् गृह्णीयाच्छुल्कमण्वप 

गरहणय् हि शुल्कं रोमन स्यान्नरोऽपल्यविक्रयी ॥ † इति › पपेतेत्युपरूक्षण तेन आत्राद्रपि 

त् गृह्नन् शल्कग्राही; तेन पित्रादिगरदीतमेव परछ्स्कं भवतीत्युक्तं भवति › अतो यदु 

चछमासुरादिष्वेव शुल्करूपखधिनसंनवात् तदेकवक्यतापन्नयोः बन्धुदत्तान्वाधेययोरपि 

आसुरादिविवाहगोचरयेरेव आातुरधिकार इति, तन्निरस्तम् › किन्तु उक्छ्ल्करूपस्ीधन- 

१, आत ६१. 1 २.--३. ५१. ३. भ. ण भवति | 
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८६२ याज्ञवस्क्यस्पृतिः [न्यवहाराध्याये 

मणा तानि मि ना ता न 

बाटमद्री 

स्य सवैविवाहेष्वेव संभवात्, सर्वत्रेव आरातुरधिकारो वाकयविशेषानवगमात्, परागुक्तगो- 
तमीयमपि कातीयतुस्यार्थम्, अयहि--तस्याथः आदौ सोदयौणां तत् , तदभावे मातुः 
पूयै चेके इति परमतं भत आदौ सोदराणां, तदा तदभावे मातुस्तद् भावे पितुस्तेषामभावे 
भवुरिति तथा च कातीयं बन्धुदत्तं त्विति ›; बन्धूनामभाव इत्यनेन अ्ातुरभावे इत्यपि 
सूचितं ्तुरनावे पित्रोधेनाविकएरस्य दण्डापूषन्यायात् सिद्धिः इयपि तदुक्मपास्तम्-तस्य 

सवेविपयत्वात् ; बोधायनादुक्तस्य छुख्कविषयत्वात् ; अत एव नचेत्यादेरयुक्तःवात् । 
त्वद्रीत्या देवकवाक्यस्य सत्वात् अत॒ एव तदेवमिलयादुपसंहारस्यायुक्तत्वात् यथासंभव- 

सुक्तवचनानां उस्कविपयत्वेन न त्वासुरादील्यादेरयुक्तसवात् । स्वयाऽप्यमे कन्त्वित्यादिना 

तथेवोक्तस्वेनास्य बोधायनोक्तकन्याधनविपयकमिलयस्य च तेन विरुद्धत्वात् तस्य खीधन- 

त्वस्य प्रागुक्तत्वात् पि्ादिगुहीतस्यव तरस्य मन्वादितोऽखाभात् तस्य तन्निवेधकथनद्रारा 

बाह्यादिविवाहप्रा्चस्स्यपरत्वात् तवाप्युपलक्षणस्वेन अआ्रादीलयनेन मातुरपे अहणसंभवेन 

मिथो विरोधात् । अत एवोपस्वंहारस्यायुक्तत्वात् अत एवास्माकं तन्मनस्यैवाभावेन सन्नि 

रासस्यादोषावहस्वेन अत॒ इलयादेरसबद्धत्वात गोतमी कातीययोभिन्नाथैत्वस्य प्रागुक्ततवेन 

तुस्याथेत्वाभावात् उभयनत्र मध्ये अध्याहारेण व्याख्यानस्य निर्बीजत्वात।अन्यथाुपपस्या हि 

सःन तुसा तत्राति प्रागुक्तरीलया निर्वाहात् | अत एव कस्पतरुणापि गौतमीयं तथेव व्या- 
ख्यातम् ¦ ऊध्व पद्स्समभिग्याहण्रे तथेव ऋषिदैलीयत्वात् । बन्धूनामभाव इत्यस्यैव 
तथात्वेन सूचितमिल्यस्यासंबद्धत्वात् अतं एवाथिमोक्तेरपि क्छिषटव्वाच्ेति दिक् । “ मातुस्तु 
योतकम्” ईति पुत्िकाग्रकरणश्थमानवमपि सवैकवाक्यतानुरोधेन स्ैधनविषयकम् । अत 

एव मातुयेत् धनं स्यात्, तत् तस्यां तायां कुमारीभाग एवेति सामान्यत एव तव्या- 
ख्यातम् । मेधातिथिनापि योतकं ण्रथग्भूतमियेवं व्याख्यातम् यु मिश्रणापि श्रणयेरिति 
धात्वनुसारात् । युक्तं चतत् “विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेनश्च योतकः 12 ईंत्यभिममूल- 
वाक्ये तथेव सवैसस्मतस्वात् । तद्वील्ापि तोश्चाथकस्वेन ससुच्चायकतया सर्वधनग्रहण- 
संभवात्} एवं सति“अन्वोधयंच ईति^अलयध्यगन्यधि"इवययिममूढाविषयं कमेण दौहित्रा 
चेति न वेयथ्य तस्य॒ । अत एवानुरोधेनापि समन्नसवचनानामाकरीकरणमसङ्घतभेव 
तेषामिति दिक् । वस्तुतस्तु कार्तीयद्वयस्योटामत्राविषयत्वेन प्रागुक्तान्यार्थासंभवेऽपि 

१.प. फ. ब. थं तुस्तेषां। २. भ. क्तवचनानां श्रुवेना° । ३ भ. अत एवाभि- 
मोऽपि शैरासवात् बन्धूनामवे इत्यस्यैव तथाथकल्वेन सूचितमिव्यस्यासंबद्धत्वात् ४.-- ९. १२१. 
ष्य. व्य १४९, | ६. म०् ९. २९९ 

(016.: 1. 11, 5८, ॐ, § 258. 
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पतान तातान यतमम कतनत भरना णते तिनु मनतं मन वि । सानोनमननरमा 

बांख्भध्च 

बोधायनमनूढा या वाग्दन्ता जीवन्ती अवाग्दत्ता वा तद्विपयकम् - कन्याशब्दस्याक्ष- 

तयोनिमात्रचाचकस्य साधारणतया तघ्रापि प्रत्रत्तः। तदीयधनमपि पितामहादिदस्चमेवर । 

वक्ष्यते चेदं व्याख्याच्राऽनुपदमेव । न तु डयुन्कैरं तत् -मनाभावात् | अत एव रिक्थ- 

पदोक्तिः । तत्र तस्य दायवाचकलत्ववत्ः सामान्यधन वाचकस्वस्यापि कोश्तस्सच्वेन॒तत्रापि 
प्रृत्तिसभवात् | अत एव मातापिन्रोरेति मनुना तस्यकवाक्यता न-तस्य विवाह 

विरेषत्रेपयत्वान यावाःश्ीधनविषपयत्वाच्च | गोततमश्यापि क्पिसिद्धाथेस्योक्तस्वेन 

तदेकवाक्यतापि "योर्म--- तस्य शुव्कमात्रविषयत्वस्य स्पष्टस्वाच्च । यद्यपि पाणिनीये 
८८ तदस्मिन्डध"य ›? इति सूत्रे भायादिसाहचयौत् संज्ञाबरदधेः उपदेति टाबन्तं उत्तमर्णेन 

मूलातिच््ति राद्यं ब्धः) म्रामादेषु स्वामिग्राह्यो भाग: जयः, विक्रत्रा मृट्यादाधेक मद्यं 
काभः, रक्षानिभित्तभुतिरूपो राजभागः शल्कं › उत्कोचः उपदा उपहार इस्यन्ये } शुस्कय- 

हणं प्रपञ्चम् । तस्याप्यायविरेषत्वात् तथा चाशौल्कश्चालिक् देति ““ठगायस्थानेम्यः 

इति उक् भवतीलयभिथुक्तेन्याल्यातम्.। तथाऽप्यत्र्यपरिभाषा भक्नेति तास्पयंमू् । तथा च 

ग्यार्याजरुक्तश्ुच्कधनं न प्रनामात्रस्य भत्रौदेश्च; कन्तु सोदर्याणां, तदभि मातुः, तदुभावर 

पितुः, तदभावे त्रत्यासन्नानामिति | एवं तदुक्तबन्धुदत्त न प्रजामात्रस्य मात्ादेश्च] किन्तु 

वन्भूनां जातुं, तदभावे भत्रौदेः--““ बन्धुदत्तं तु बन्धूनाममावे भर्तृगामि तत्| इति 

कातीयादिति बोध्यम्। एवं बृद्धकातीयस्य समूरष्वेन तदपि जङ्गमस्थावरान्यतमसोदायिकध- 

नविक्षेपे."छम्रजस्मीधनम् 'इत्यादिसवैधिवाहेष्वा दाचम्यपचादकं तदभावे तथेव । तच्च चेन ओा- 
नृपितृभ्यादि। एवेन भर्तृकुरव्यवच्छेदः धनं घनं च।अग्रजाग्रामि्यार्ष॑म् अत एवान्थगूहीतो 

८८ अप्रजायामतीतायां बान्धवाः”, इतति भृरूपाठो व्याख्याता लयक्तः । मानवदयेऽपि तथेव 

बोध्यमिति तदाश्चयः]तुः चा्थ।तेन तदभावे तथेस्यस्य सञ्ुच्चयः। सवेदा सवेविवदिषु)प्रा- 

स्वे त॒ तस्या एवोक्तरीत्येति बोध्यम् ““अपुच्रायां तायां तु पुत्रिकायां कर्थम्चन। धनं तस्पु- 

तिकामतः हरेतेवाविचारयन्॥ "ईति मनुस्तु मपुंरपूवधनसंबन्धबो धकःसच पुन्निकाप्रकरणस्थः। 

संविच्छरृता पुत्रिका तदन्वितेन कथञ्चनेयनेन तथा न कृता किन्तु अभिमता तस्या जपि रह 

णम्।अत पव^“श्रावृमतीम्' षति विक्ञेपणं तन्न सफरुमिध्युक्तं प्राक्।अत एव भपुश्रायां कथचन 

पुत्रिकायां तायां प्रकरणात् पेठेकरिक्धरूपतदीयघनं पिकृसच्तवेऽपि तद्धतेवाविचारयन् 

[0 1 

[1 
भछपनममसमातानाेनत 

१.प. फ ब. धनाेषयं पिता (2) | २. अ० ५, १. ४७.। ३. अ०४. ३. ७५. । 

% .--- . १३५५, | "२, आ० ५१२. 1 

(2016.; @. {17, ऽ ॐ}, 3 26. 



८६9 याज्ञवच्क्यस्मृतिः [व्यवहाराघ्याये 

बाख्भद्री 

गृह्यात् पुत्रिकायाः पु्रसमस्वेन अनपत्यपत्नीरहितस्य खतस्य पुत्रस्यैव पिन्रादेधंनग्रहणम्र 

सङ तन्निरासार्थमिदं वचनमिति तद्रवाख्यातारः । ^“ ब्रेतायां पुत्रिकायां न भतौ इभ्य 
महस्ययुत्रायां इमप्यौ माञा स्वसा वा तद्भाद्यम् ` इति पठीनसिस्तु नि्मृखः। समूलत्वे वा 
आपत्वाविशेषाद्धिकस्पोऽस्तु परं तु तापि मनोः प्रामाण्यातिश्चयात्तदेवानुष्ठेयं न तदितयन- 

नुष्टानलक्षणमप्रामाण्यमेव तस्येति दिगिति बोध्यम् । एतेन ^ अस्यां यो जायते पुञाः?' 
ईति पुिकाविषयं मानवम्, इयं मे णु इति पुञिकाविषयं पटीनसमिति ] 
एवं भगिनीश्ुल्कमिति मातमीये ऊध्वं चातुः सोद्याणाममावे मातुरिति ज्याख्याय तदु. 
यावे पितुरिव्युक्ता तत्र बोधायनीयं मानस्वेन संङिस्य रिक्थं शयुल्कमिति व्याख्याय 
पित्राद्यभवे तु भ्रैगाम्यवेव्युक्ते जन्धुदत्त स्विति कातीयं मानत्वेन संखिश्य बन्धवाः 

पित्रादय इति तथा खछखीधनविषये इत्थं व्यवस्था तत्राध्यञ्चिकृतं तास्वपि कुमाय एव रभन्ते 
नोढाः-- मातस्त ' इत्ति मनोः । तत्र यातकं प्राच्योक्तमेव--उक्तविदरिष्टव्वात् | पारिणे- 

य्यमित्यस्य स एवार्थः । च्यः कुमायैः। ““छुमारीवदग्रतिष्टितापि शी घनम् ”” इति गात- 
मात् स्रीधनं पैतृकं कुसायैभावे अनूढापि कन्थव रभते न पुत्रः गुणख्पे तु सुख्यस्थेति न्याया- 

तदितृपदसामथ्योच्च । एवमप्रतिष्ठिताया अभवे अतिष्टताऽपीति | अन्वाधेयं तु खीपुन्न- 

पुंसकसाधारणप्रजायाः--^“ अन्वाधेय तु यदत्तं पस्या प्रीतेन वा पुनः*। ईति मनोरिति । 
यत्त॒ पत्युः रिक्यत्वेन मात्रा रुढ्ध, तस्पुत्रेः दुहिवृभिश्च समं विभाय्यं --“ जनन्याम् 
ईति मनोः, ^“ मगिन्य: कुमार्यस्समम् ` इति ऋङ्करिखिताभ्यां “ सामान्यम् ` इति 
देवराच्च ““उंढास्तु तुयाशमा्ं रभन्ते न समं खीधनम् * इति बृहस्पतेः । अनृढानां 
पितृधन इव ऊढानां मातृधने तथेवेच्युक्तं ध्रार् । यन्त॒ ““ अघ्र्तायास्तु दुदितुस्ख्लीधनं प- 

रिकी्तिंतम् । पु्ास्तु ने टमते प्र्तायां तु समांशभाक्र ॥* इति, तत्तु अप्रतासद्धावेऽपि 
पर्तायां चतुथीशस्मरणात् तद्भावे समास्य न्यायम्राघ्राप्राप्तस्वमियेवपर--““भगिन्योबान्ध- 

वैस्साध विभजरन्समंततः । सीधनस्येति धर्मोऽयं विभागस्तु समस्स्छतः॥ 7 इति काती- 
यात् । एतेन आतृमगिन्योः संभूयांशहरत्वं नास्ति, इतरेतरयोगस्य दरन्दैकेरषामा- 

वाद्प्रतीतेरिति परास्तम्-- “4्चार्थे दरन्द्रः*इंल्नेन तस्य चाथैत्वात, देवीये दरन्द्रश्रवणाच्च; 

योतभिन्ने सवै दुहितदोदित्नीसमवाये तस्या अपि किञिदेय--“यास्तासाम् ” ईति 
मनोः। तमावृकाणां तु तासां “पितृत * इति न्यायात् पुत्रदुहित्रादिभिस्समवये समा 
शभाक्तमेव । दुदहित्रभावे तु पुत्र एवेति उनयक्र तदभावे तस्प्रल्यासन्नानां अहणं 

4. (१) । २. म०. ९. १३१. । ३.--९. १९५. । ४.--९. १९२. । ५. अम. 
२. २. २९. | ६.~- ९. १९३. | 

(016 ;. 1. 11, 560, 7 § 25. 
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बारभद्र 
त ““अनन्तरस्सपिण्डाद्यः'' इत्यादिमन्वाचनुरोधेन पन्न्यष्दो परव इल्केयनेन न्याये नोक्तम् 
००८अनन्तरः'” इत्यस्य ॒स्ामान्यस्योक्तारसा्यनन्तरसुक्व्या तन्मान्नपरस्व तस्य सामान्यस्य 
वेयथ्यपर्या अनुक्तपल्यादिद्ायपरत्वमिवेतत्परत्वसपि । तत्राऽऽनन्तयंमपि प्रागुक्तताद्श- 
प्रव्यासर्य तिश्लयकृतमेवेति तल्रमेणव तदधिकार इति न कोऽप्यग्रे दोष इति विक्षनेश्वरा- 
दायः | वि्चेषवचनांनि तु प्रङ्ृतविषयेऽग्रे नोपरूभ्यन्ते ! पलन्यादिविषये विद्यमानान्यपि च 

वचनानि तदनुरोधेनव योजितानि-- तस्यव मख्यबीजव्वात्। एवं च “मातृष्वसा मातुखानी 
पितृभ्यश्च पितृष्वसा । श्वश्रूः पूवेजपनी च मावृतेख्याः प्रकीतिताः ॥ यदासामौरसो न 

स्यात् सुतो दोदित्र एव वा । तस्सुतो बान्धवस्तासां स्वस्रीयाद्यास्समासुयुः ॥* इति 
बृहस्पतिः अयमधिकारिमात्रवोधको न कमबोधक इति तदनुरोधेनैव योज्यः प्रागुक्तरीत्या | 
तथा हि । अओरसपदेन कन्यापुच्रयोश्रहणम् -- तयोस्स्वापवादकस्वात् । सुत इत्यनेन 
सपत्नीकन्यापुत्र्ोभ्हणम् । इदं च दायग्रहणांशे } स्वस्रीयो भगिनीसुतः । 
आद्यपदेन स्वभतेमागिनेयदेवरपुवस्वश्रातृषुत्रजासाचृदेवराणां अहणम् | यथासङ्कय- 

मन्वयः । दौहित्र इलयनेन दोहित्रीदोहिवयोग्रहणम्--“ सवैसाम् ? इति मनोः ¦ जौरस- 

विशेषणत्वं तु न--वय््यात् अन्यथा सपत्नीपु ् रसद्धावेऽपि स्वसीयाद्यधिकारापत्तेः । 

बान्धवशञब्देन च्रातुः भतुः मातुः पितुरियदेम्रहणम् | तदभावे स्वल्लीयादयः । तत्मे- 

गेवेवयथेः । एवं “मातुले मागिनेयस्य स्वस्रीयो मातुरस्य च । श्वद्ुरस्य गुरोश्चैव सख्यु- 

मौतामहस्य च ॥ एतेषां चव भायौभ्यस्स्वसुमातुः पितुस्तथा । श्राद्धदानन्तु कर्तम्यमिति 

वेदविदां स्थितिः॥*' इति ब्रृद्धशातातपीये पिण्डदानां शेऽपि बोध्यम् । पिण्डदं न रिक्थहा- 

रिवव्याप्यम् अपि तु विपरोतं तदप्योव्सा्णिकमित्यादि हि प्रागेव प्रपञ्चितमिति न 

विस्मतेभ्यम् । एतेन पुत्राभावे दौषित्रः, तद्भावे दोदिश्रपुत्रः, तस्याप्यभावे स्वलीयाद्या 
अविशेषेण स्वैधनभाजः -- ^“ मातृष्वसा ” इति वृहस्पतिः । आध्दाब्देन 

यस्य मातुखानौ सख इत्यादि । पवजोऽग्रजः | यद्यप्यत्र पुत्राभावे दृहित्रः 

श्रयते, तथाऽपि पुत्रदुहिकसद्धावेऽपि दादहित्रीणां किंश्चित् धनसबन्धश्रवणात् तद्- 

भवे स्रघनस्बन्धस्याप्रतिबन्धात् मातामद्यवयवाधिक्येन च दोहित्रपिश्चया पत्या 

सन्नस्वाचच दौदिज्यमावे दौहित्रो धनभाक् । अत्राप्ययं विशेषः -- यत्पितृकुलादा- 

गत॒ तत्स्वलतीयाद्याः; यद्धनकुलादागतं तदेवराद्याः, जामाता तृभयमविद्ेषःदिहि 

प्रान्ताद्यकमपास्तम् । एतद्वचनबलान्मनक्तित्यागेनान्यर्थौ मेण यदधिकारपरतिपादनं 

प्राच्यानां तथा हि तदेतेषां पुत्रादीनां चात्रादिभव्पयन्तानां चाभावे सत्स्वपि 

शवशचुरभ्रावृश्वञयुरादिषु सपिण्डेषु भगिनपिुत्रादानिं धनाधिकारिता--अनन्यगतेवं चनात् । 

१.-- १८७. २.अ. पूर्वक्णोपरेन । प. फ. ब. तु तस्यैव । ४. भ. णम् ओरयोः सपत्नी- 

पुत्रयोश्वाभावे अनयोरधिकारात् तत्छुत इतयनेनौरसखतोभयजन्यपौत्रमहणं न तु दौहितरएवस्य पिण्ड- 

दानांशेऽनेधिकारात् बन्धव ० | ५.-९. १८३. । ६. ग. थक्रशञे मन्वयधिकार ( ?)। 

(2016.: €. 11, 566. ॐ, § --28 
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श "सीधनप्रसङ्गेन वा्दत्ताविषयं किञ्चिदाह - 

दन्ता कन्यां हरन्दण्ड्यो व्ययं देया सोदयम् । 

आसुरादिविवाहथ्रसङ्गादिदसुच्यते । भवंतो धनमादय ततः -- दत्ता कृन्या- 
= 

मिलयादि १४६ ॥ 

बाटंभद्री 

स्रीणां मावृनुटयताभ्रतिपादननामीषां पु्वक्ञापनपिण्डदस्वसूचनस्य दायभ्रकरणे धनाः- 
धिकारन्ञापनेकम्रयोऽयस्वात् तत्र॒ “स्वस्तीयाद्याः” इति वचनात् पूरवपूर्वाभावे स्व॑से- 
वे देवरथ वाधिकारापत्तेः महाजनतिरोध इति वस्तु बरूमारुब्योच्यते 1 तत्र 'व्रयाणाम्?' 
इति“अनन्तरः?'इंति पूवैदायभारभ्रकरणस्थमनोः. “पिण्डदो ऽश? ईति मून्न च पिण्डदुनेना- 
धिकारदशनात् पुत्रस्यापि सातिश्यपिण्डदानेन नरकन्चाणकारणतया मुख्यस्वेनाधिकारवग- 
तेः “"मातुर इत्यादिबृद्धसशातातपवचने अमीषां पिण्डदत्वप्रतिपादन।दयं पिण्डदानाविशे- 

षादधिकारक्रमः | आदौ देवरः तद्धवदेयपूर्वपुरूषत्रयपिण्डदातृत्वात् सपिण्डत्वाच्च तद्धनाधि- 
कारी, तदभावे अ्रावृदवशुरदेवराणां सुतः स्वभर्वृदेयपूर्पुरषद्रयपिण्डदावृत्वात् स- 
पिण्डत्वाच पितृभ्यखीधनेऽधिकारी । तदवि उ्वपिण्डोऽपि भगिनीपुत्रः तसुत्रदे- 
यपित्रादिवयापण्डदानातव् मातृष्वखधनेऽधिकारी, तदभावे स्वभतु भागिनेयः पुच्राद्ध- 
तैः दुबैर्वात् तस्स्थानपात्तिनोऽपि तथेव बखावरुस्य न्याय्यत्वात् तद्धकृंदेयपूव॑पुरूषत्रय- 
पिण्डदानात् तव्पिण्डदानाच्च मादठरूनीधनेऽधिंकारी, तद्भवे आातुसुतः तषित- 
पितामहयोः तस्याश्च पिण्डदानात् पित्व ् घनेऽधिकारी, तस्याप्यभावे श्रयो 

पिण्डदानात् जामाता श्वश्रूधनेऽधथिकारी इत्ययं कमो आद्यः ] स्वस्ीया्या इति न कमाथ 
किन्त्वधिकारतामात्रपरम् । षण्णां पुनरेतकाम भावे शञ्जुरादेस्सपिण्डनेऽधिङतो धनाधिक्रारो 
बोद्धव्यः ] न च सपिण्डाभावे सतीदं वचनमिति वाच्यस्--अस्यामधिकारशङ्करायां 
देवरदेवरसुतयोः आ्राकृश्वशुरस्य तस्य॒चाधिकारस्य ज्ञापनात् आसन्नतरशवशुरश्नातृश्वसुरावेः 
परिलयागादिति तच्ापास्तम्--अन्तानप्ररूपितव्वात् दोषगुणस्यो क्तत्वात् अन्यस्छतितो मनोः 

प्रामाण्यातिदायेन प्राबल्यस्यान्यच्र प्रतिपाद्नाचेत्ति मात्स्थुव्सये विचारणीयमिति 
दिक् ॥ १४५ ॥ 

५, (र. प्रकृतासंबन्धत्वादाह-- प्रसङ्खेनेति । किञ्चित्--अधंश्ोकोक्तम् । सुल्यदानेऽ- 

क मभ तन + + [11 

१. चि° दाप्यश्च] २.--९. १८६, १८७ ।३.ग्य० १३२.। ४. प. फ.ब. वे स्वभर्त०। 

(016:- ~. 11, 566, ॐ, § 26. 
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-नकरन्यां वाचा दत्वाऽपहरन् द्रव्याचुबन्धायनुसारण राज्ञा दण्ड्न.यः। एत्वा 

पहरणकारणाभवरे । सति तु कारणे ““दत्तामपि हरःकन्यां श्रयांश्चद्रर आव्रजत् । 

इत्यपहाराभ्यनुज्ञानान दण्ड्यः) "*यच वाग्दाननिमिचं वरेण स्वसंवन्धिनां कन्यासबान्धि- 

नां चोपचारा्थं॑धनं व्ययीकृतं, तत्वं सोदये सवृद्धिकं कन्यादाता वराय 

दयात् ॥ १४५ ॥ 

~*अथ कथवरिद्राग्दत्ता संस्कारालयाद् भ्रियत, तदा किं कर्तव्यमिदत आह-- 

म्रतायां दत्तमाद्ात्परिशीध्योमयम्ययम् ॥ १४६ ॥ 
"ष्यदि वाग्दत्ता मरता तद। यद्ूत्रमङ्गुटौयकादि दयुस्कं व वरेण दत्त, 

तद्र आददीत परिशध्योमयव्ययम्-उभयोरात्मनः कन्यादातुश्च यों व्ययः, तं 

कन्यां द्त्वा हरन् राका दण्ड्यः कायो मभ्चैच बृद्धिकन्यायं दाप्यः; मृतायान्तु अत्रा य- 

दत्तं तस्प्रयादयात् ॥ १४६ ॥ 

सुबोधिनी 

द्रव्यारतबन्धोति--अजुबन्धो दोषोत्पादो दोष इति यावत्! ““्दोषोत्पादेऽनुबन्धः 

स्यात्? इलमरः ॥ १४५८ ॥ 

उभयोरात्मनः कन्यादातुश्वेति | +[अयमभिप्रायः--विवाहोचंतः कन्यादावृप्रति- 

गरहीतृत चिन्रादिभिस्तन्रिमित्तं भ्यथीकृते धनं तस्मात् कन्याधनात् गृदीत्वाऽवशि्टं वराय 

बार्मट्ी 

पहारस्यैवासंभवादाह- वाचेति | द्रव्येति---असुबन्धो दोशेत्पादः दोंप इत्ति यावत् | 

““दोषोत्पादेऽनुबन्धस्स्यात्”' ईल्यमरात्। दरन्द्रसमासः । आक्ष्ना जातिगुणयो्रहणम्। अतेव 

विश्चेषमाहाविरोधाय--एतच्चेति,--दण्डनं चेव्यथः । चाथमाइ--यच्ेति । वरेणति-- 

तसित्रादिना वलयपि बोध्यम् । एवमग्रेऽपि! स्वं वरः ! उपचारो भ्यवहारः। व्ययमिल्यस्य 

कमप्रल्यान्तस्याथमाह--व्ययीकृतपिति | १४२ ॥ 

अथेति प्रदे । तमेवाऽऽह--कथञ्चिदेति। "{संस्कारात्--पाणेग्रहणाददितः। |^“ 
च शुल्कं वोढार्हति ” इति गोतवमोक्तस्वादाह-- वर इति | कि स्वेति शङ्कायामाह-- 

परीति } उमथोरिति कन्यादातप्रतिगहीतृतप्पिन्रादिभिः विवाहोचतेः वग॑द्रयस्थः विवा- 

हनिमित्तं वाग्दाननिमित्त का यद्धनं उ्ययीङृतं, तत् तस्मात् कन्याघनात् गहीत्वा अवशिष्ट 

१. ख, वोप०। २ ख+च. यते। २. थ. द. न्धाद्दसारणेति। ४. ना० तु° ता० २५५। ५. ({)। 

(016.: 1. 7 5६८, 1 {६ 2१--30. 
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परिरोभ्य विगम॑य्यावशिष्टमाददीत । यन्त कन्यायै मातामहादिमि्त्तं दिरोभूषणा- 
दिकं वा क्रमायातं, त्सहोदरा भातरो गृहीयुः “रिक्थं गृताधाः कन्यायाः गृहयीबुः 

सोदरास्तदमावे मातुस्तदमवे पितुः" इति वौधायनस्मरणात् ।} १४६ ॥ 
#भमृतप्रनस्रीधन भपतैगामीद्युक्तम् । इदानीं जीवन्याः सप्रनाया अपि निया धनग्रहण 

क्वचि द्धतुरभ्यरृ्रामाह-- 
[श भोकर घ् © 9 धो < व दुर्भिक्षे घभकर्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके । 
(~ + [> ® ४७ २८ भ © ¢ गहीतं खीधनं भता न सिये दातुमर्हति ॥ १४७ ॥ 

"दुर्भिक्षे कुटुम्बभरणाथे, धमेकार्थ अव्यक्तव्ये, व्याधौ च संप्रतिरोधके, 
बन्दिप्रदणनिग्रहादौ, द्रव्यान्तररहितः च्वीधनं गृहन् मता न पुनर्दातुमईति । 

शङ्कितसुक्ता ्कृतमवाऽऽह-- दुर्भिक्षे धर्मयादि | १४७ ॥। 

भश्रैवचनादन्यो भत्रोदिः दुभिक्नादिगरहहीतमपि इयादिति गम्यते । सम्प्रवये- 

सुबोधिनी 

दद्यादिति]. । तदभव मातुस्दभवे पितुरिति--सोदराभावे मातुमैवति तद्भवे 
पितुभवतीलयर्थः ॥ १४६ ॥ 

बाटभद्ी 
तस्मे द्यादिव्यथः। *[विगमय्यं परिहृत्य । विगणय्यत्यपपाटः, |*अविराधाय विज्ञेषमाद-- 

यत्तिति | आदिना पितुग्यादिथ्रहणम् । दत्तं वार्दानसमये ततः पूर्व वा श्रीत्या तस्या 

एव स्वत्वं कृत्वा समर्पितम् 1 शिर इति उभयान्वयि । पक्षान्तरमाह - वा क्रमेति ,-- 

कमायातं वेत्यथः । तदभवि इति-सोदराभावे तन्मातुर्भवति तदभावे पितुभैवती- 

स्यथः ॥ १४६ ॥ 

परकृतसङ्गतिमाह-- मृतेति } इदःनीमिति-- प्रसक्ताचुप्रसक्तयतति शेषः । अपिना 

तदन्यससुच्चयः } क्वचित्-- न तु सवत्र । मोलश्चो ब्यु्करमे इत्याह-रोधके चेति । 

जल्याथमाह-- बन्दीति,--तप्पुरुषगमद्न्द्रगम बहूवीहिः । निश्रह्ः-- ताडनम् । 
सवेशेषमाह-- द्रव्यान्तरोति | एुनः-- पश्चात् दरव्यलाभमोत्तरम्।*[अहंतीति---अवर्यदेय- 

~ @भ५, प भ, मिति नियमो नास्तीत्यथैः। अन्यथा न देयमिव्येव नुयात् ।]* निमित्तविक्ञषेद्धेखफख्माह- 

१, ख. ग. ङ. च. छ. गण० ¡ ख. गतं । ३. वि० भीन लियो । 

(016. ; (1. 11, ऽ€८. 1, ऽऽ 50--32. 
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प्रकारान्तरेणापहरन्दधात् । ` भ॑तृव्यातिरेकेण जीवन्त्याः छिया धनं केनापि दायदिन 

न प्रहीतन्यम्--:“ जीवन्तीनां तु तातां ये तद्धस्युः खवान्धतराः । तां शिष्याचो- 
रदण्डेन घार्भिकः परथिवीपतिः।” इति दण्डविधानात्] तथा---“' पत्यौ जीवति यः 
च्रीभिरर्ङ्कारो धृतो मवेत् । न त मजरन्दायादा भजमानाः पतन्ति त॥' इति 

दोषश्रवणाच् ॥ १४७ ॥ 
(भको) (ज 

न आधिवेदनिकं स्वौधनमुकतं तदाद्-- 

अधिविन्नश्िये दयादाधिवेदनिकं समस् , 

न दत्त स्तीधनं यस्थ दत्ते त्वध प्रकीर्तितम् ॥ १४८ ॥ 

वाद्वा मायास्यतीलयेवंरोधोडरणं (?) सम्प्रतिरोघक नगरोपरोध इद्यन्ये । स्पष्टमन्यत् ॥ 

१४७ ॥ 

किच--अधिपन्नस्िये इयादि ॥ १४८ ॥ 

वारुभट्री 

न्क 0 ५ 9 भर्हव्येति © _ क भ ~ (4 ५ 

प्रकारान्तरेति | भच्रदयुक्तः फर्माह---भतुन्योति;--तस्वव उक्तानामत्तऽप्यभ्यु्ता 

नान्येषामिति भावः । जीवन्त्या इति--तायास्तु उक्त एव प्रकार इति भावः | 

तत्--घनम् । स्ववान्धवाः--दायादाः । रिष्यात्--श्चिश्चयत् । न!रदो क्तिरियम् । 

मानवमप्याह-- तथति, -- तद्दित्यथः ! दायादाः पुत्रादयः । त्ास्मन् सतेऽपीति 

भावः । पतन्ति पतिता भवन्ति । विष्णुरप्येवम् । पूतेन विभागका इवाद्य; तं 
[9 $ 4. १५ क क श न ५ 

जीवति प्य न भजेरन् , किन्तु यस्याः सोऽलङ्कारः तखयत्तिभागस्वेनवं देया यथा सव त 
[क (न ष क [क न छ, ६५ 9 क 

परिदध्यात् न तु जीवति पत्यो यो धनः स खतेऽप्यविभाञ्य इति-- जदृ्टाचतापत्तः। एतन 

स्थाऽसावविभाज्य इत्यपि निरस्तम् । जवतीते विशेषणान्षते तस्िन्नन्येनापि महणे न 

दोष इति आन्तोक्तमपास्तम् ॥ १८४७ ॥ 
क क 41 ५ &, 

ग्रकृतसङ्गतिमाह--आधीति । तत् -सविधिप्रकारत्स्वरूपस् । अघत्वणदचलुच्न 

न्तमेकं पदम् । विनमिति अत्र भावेक्तः | अधि उपरि विन्नं वेदनमिति सुपेति समासः | 

१.क तद्धतै० \ २.म० ८.२९ ३. ९. २००. ४.प.फ.ब. पल्येवते । 

(016.; @1. {1, 5५. ॐ, 38--54. 
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यस्या उपरि विवाहः सा आधिविना सा चासौ दधी च तस्ये अधिविन्नच्ियै 
आधिवेदामकं आधिषरेदननेमेमित्ते धनं समं यावदधिवेदना्थ व्ययीक्ृतं तावददात् ; 

यस्ये श्वद्यरेण भत्र वा घ्रीधनं नै दत्तम् ; दत्ते पुनः च्लीघने भाधि- 
वेदनिकद्रन्यस्याधं दयात् ¦ अधेब्दश्चात्र समविभागवचनो न भवाति 

यस्या उपरि परिणीत तस्थै यत् परिणयने दभ्यं गतं तत्समं देयं । यदि पूर्वं खीधनं 
क क 

नदन्तम् अथ तु दत्तं ततोऽध दयं। एतच्चाधिवेदनिमित्तमन्तरेणाधिविन्नाये द्रष्टव्यं ॥१४८॥ 

सुबोधिनी 

विवाहान्तरदमेव पूवैस्या धमैपन्या धनदाने निमित्तमियतं आह-अधिवेदननिमि- 

त्तमिति। तत् कियदिव्याकाह्कायामाह-- भसमं यावदधिवेदनार्थीमिति | अच्र मूर्थम 
पदं न धीव येन समविभागवाचकम् ; अपि तु पुखिद्धम् । अत एवांशमात्रवचन हर््याभि- 
प्रयेणाऽऽह--अंधीमिति । ̂ “ पुंस्यर्घोऽधै समेऽशञके” दर्यमरः]* ॥ १४८ ध 

इति मदविश्चश्वरविरचितायां सुबोधिन्यां रिक्थविभागग्रकरणम् ! 

बारुभदी 

तदस्ति यस्या इति अशे आच् । तत्कङ्तिमाह--यस्या इति| उपरि योग्यतायाः सचे। 
विवाहः एेच्छिकः। अधिचेदनं प्राग्वत् तदनन्तरं तस्य निमित्तमिति वगाहीय (?) इत्याह-- 

अघीति,-- बहु्ीहिः । त्तादशविवाहान्तरमेव पवेस्या धमेपल्या धनदाने निमित्तमिति 

भावः । तत् कियदित्याशङ्कायामाह- सममिति । तस्य सापेक्षत्वेन भ्रकृतत्वादाह- 

यावदिति) व्ययीक्ृतम् अरङ्करणादिरूपेण । अत्र॒ विशेषवोधकमुत्तरा्धमिष्याह - 

यस्या इति ] स्वथमाह -- पुनरिति । साकाष्सेन प्रकृतत्नादेवाऽऽह -- 
अधीति | मकस्पयेदित्यस्याथमाह-- ददादिति। एतेन भ्रकीरतितमित्यपपाटस्सूचितः।नन्बे- 

वं नियतसमत्वासेद्धिः-कदाचित् न्ूनाधिकभावस्यापि संभवात् अत अत आह> | अर्घति, 
-- किन्तु अशमात्रपर इति भावः । मोरूमध॑पदं न नपुंसकलिङ्ग येन समविभागवाचकं 

(ए ५ ०५७ = 9१10 (न * क~ म भवेत् “अधं समेऽशके”* ईति जमरात्; अपि तु पुिङ्गम् अत एव अंश्यमालवाचकम् तत्सम- 

9- ख. चेव्यधिविन्नखी तस्ये । २. क अस्यैव । ३. क. ‹न' नस्ति ] ४. त. हनन्त?) 
५. थ. द्. व्याह । &. थ. द. ते धनमिति । ७. थ. द्. नपुंसकलिङ्गम् !८ थ. द्. त्यनेनाभि०। 
९. थ. द्. अधशब्दधतेति । १०. ना० प्र दि० ८८ । 

@०16.: ©. 11, 6००. ॐ, § 35. 
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क (५५ कै 

अतद्च यावता तद्पूवद्तमाधिवेदनिकसमे भवाक्ते तव्रदेयमित्यथः | १४८ ॥] 
**एवं विमागयुक्लां इदानीं तस्सन्देहे निषेयहैूनाह-- 

विभागनिहवे ज्ञातिबन्धुसास्यमिरेखितेः । 
विभागभावनां ज्ञेया गृहक्षतरश्च यौतकेः ॥ १४९ ॥ 

"विभागस्य निहवे अपटापे ज्ञातिभिः पितुबन्धुभिमातृबन्धुभिः मातुखादिभिः 

साक्षिभिः पूर्वोक्तरक्षणेर्टेख्येन च विभागपत्रेण विभागभावना विभागनिणयो 
ज्ञातव्यः ; तथा यौतकैः प्रथक्कृतेगृदक्षत्रैस्च | “पृथक्कृष्यादिकायंप्रतनं पृथक् 

एवमयं रिक्थविभागो निरूपितः । यदि कश्चिवदविभक्तोऽहमिदयेवं विभागनिह्वव 

ङयीव् तत्र कथम्! इल्त गह---विभागे इत्यादि ॥ १४९॥ 
बारूभट्टी 

त्वस्यैव हि अभिमतस्वमिति केचित्। वस्तुतस्तु ““अधं एकारः इत्यादिमहाभाष्यग्रयोगात् 

अमरे वाप॒सीति पूरवाधौन्वयान् जधैः अधे च सऽ इत्यथात् पुंिङ्गस्यापि समांशवा- 

चित्वेन नेदं तस्ाधकमपितु तस्समत्व्यव विवक्षितत्वन तदनुरोधेनाच्र तस्यां्ञमात्रवाचि 

लवं ग्रामा इव्यादाविवः; न तु तद्ाचित्वमिति बोध्यम्। | *तदाह-- अतश्च यावतेति | एता- 

वततापि खीधनस्य पित्रादिधनविमागकाङेऽविभाज्यत्वमेर्वोति न तद्धोधकवचन विरोध इति 

वेध्यम् ॥ १४८ ॥ 
महाप्रकरणे ेषतया तेन॒ सङ्गतिमाह- एवमिति । पतदिति--षिभागसन्देहं 

सतीव्यर्धः । अपलपि--विभागानन्तरं कारान्तरे विभागो न जात इत्यवे सूपे भन्यतरेण 

ते सति 1 मृरे प्रायो बहुवचनान्तेन इन्द्र इव्याह - ज्ञातिभिरियादि+- तेषां बहूनामेक- 

साधकस्वात् | पितृबन्धुभिरिते--ददखपखक्षणमन्यस्यापि । वस्तुतस्तु ज्ञातिभिरिव्यस्य 

उदासीनैः सजाती रिव्यः बन्धुभिरिदयनक्ल बन्धुत्रयेः श्चात्रादिभिश्चल्यथेः उचित इति 

बोध्यम् । अभिरेखितेलयस्याथमाह-- छेख्येन चेति । अत्र बडुव्वानुपयोगोऽनिष्टावदं च 

तस्व प्रत्युत इति भावः । सवैसमक्ष छिस्यापि तमिति तदथः | तथा च तद्त् युमिश्र- 

णामिश्रणयोरियनुशसनायुरोषेन तदथमाह--प्रथगिति। गृहेति--बहूुवचनान्तद्व-द। च 

सस्ये) न्युनतानिरासायाऽऽह-पुथागति, -एथक्छृतगृहक्षत्रासच्वेऽपीति नाचः विभागेति- 

दायादानां विभागरूपधर्मसन्देहे सतीत्यथैः। अग्रे जेय इति शेषः। भागकेख्येन विख्ागपत्रेण 
(ऋ 

मोग्डिल्येनेति पाठे समादहारढन्धः । पृथक्कार्येति--छृष्यादिरूपेत्यथेः । द्िर्तायमाह-- 

१. क. च. तस्स । २. च. तुमा० | ३- षिण देया क्ष्कयौ° । ४-प. फ-ब 

वमिति विभाग 1५ प फ.व.तिमावः। ६.१. ष. विभागटेस्ये° ! 

(016. ; 1. {7, ऽ€८ श, $ 1-5, 
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पञ्चमहायज्ञादिघमोनुष्ठानं च ; नारदेन विभागिद्गमुक्तम्--““्रातणामविभक्तानामि- 

का घमः परवेतते। ्रेमागे सति धर्मोऽपि भवेत्तेषां पृथक् पृथक् || ईति. *तथाऽपरा- 
ण्यपि विभागलिङ्गानि तेनेवोक्तानि--“* साक्षिवं प्रातिभाग्यं च दानं ग्रहणमेव च| 
विभक्ता भ्रातरः कु्ुंनाविभक्ताः कथञ्चन।'› इति ॥ १४९ ॥ 

इति रिक्थविभागप्रकरणम् 

"= क ४५ 

विभागनिहवे जाल्यादिभिर्विभागभावना कायो) ज्ञातिः मातुरादिः बन्धुः पितुव्यपु्रादिः; 

एते हि शायश्ो विभागमध्यपातिनः स्निहिताश्च अवन्ति अन्ये वा साक्षिणः खेख्यं वा 

यद्विमागप्रज्ञापकं कृतम्; यथाऽऽह चृहस्पतिः -““ काय सुच्छावणं ठेख्यं विभक्तश्रातृभेर्भिथः। 

साक्षिणे पापरोधाथं चिमजद्धिरनिर्दिताः ॥” इति। अन्यक वा साक्ष्यमन्योन्यञयुपरुभ्यमानं 

विभागचिह्वं अभिषिचितं वा प्रतियहञ्यवस्थाद्यथै तदीयगरहश्षे्रकयोतकेः अदेयं 

दानम्रहणं गहश्चन्रकयेोतकं प्रथक् क्षेलगरहाहिपरिग्रहेणःवस्यतिः; तथा च नारदः “साक्षित्वं 

प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव चः विभक्ता तरः ऊुययुनौविभक्ताः क्थंचन॥ इति ॥१४९॥ 

बारभदट्री 

भ्रातृणामिति । तथा-- तद्वत् । तेनैव-- नारदेनेव। प्रातीति- भरतिभूत्वमिष्यथेः । नावी- 

ति-अन््रथा करणे दण्डाद्याम्नानात् | इदमपि क्रियमाणं तद्िङ्गमित्ति भावः। कथं चनेति 

-- अत एव विभक्तक्रव्यमपि तेनेवोक्तम् “'यद्येकजातः बहवः परथग्धमीः पृथक्कियाः| पृथ- 

ग्धमैगुणोपेता न चेत्कर्चैषु सङ्गताः ॥ स्वमागानपि ददुस्ते विक्रीणीयुरथापि वा । कुयुयै- 
येष्टतत्र्वमीकास्ते स्वधनस्य वै ॥ ईति । “ विभक्ता ह्यविभक्ता वा इति बहस्पतेरा- 

छशयस्तु उक्त एव । उक्तरीत्यास्यनिणेये पुमर्विंभागमाह मनुः--“ विमागे यत्र सन्देहो 

दायादानां परस्परम् । पुनर्विभागः कठैव्यः परथक्स्थानस्थितेरपि ध ईति | “: सद् 
करो निपतति 2 ईति मानवन्तु उक्तरीस्या शक्यनिणयाभिप्राय इति केचित् ! वस्तुतस्तु 
आद्यं विभागे स्युनाधिकभावांे मिथस्सन्देहाभिग्रायम् द्वितीयं निणैयाथिभ्रायम् । मोरन्तु 
यथास्थितं जातस्य तस्येवान्यतरकृतापखापाभिप्रायमत एव तत्र बहस्पतिः - “° स्वेच्छाङ्त- 

विभागो यः पुनरेव विसवदेत् । स राक्तांऽओे स्वके स्थाप्यः शचासनीयोऽनुबन्धञ्न् ॥? इतीति 

बोध्यम ॥ १४९ ॥ 
॥ इति दायदिभागः \ 

१.--१२. ३७; ३९. | २. ना० १३. ४२, ४३. । ३. (१) । ४ म० ९ ४७. । 

५. प.फ. ब, भिगामीति । 
(016.: अ . 11, 56५. 1, $६ 54. 



अथ सीमाविधादप्रकरणम् ९ 

अधुना सीमाविवादनिणयर उच्यते । 

सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः | 

गोपाः सीमाकृषाणाशवं सरवे च वनगोचराः ॥ १५० ॥ 

नयेयुरेते सीमानं स्थरङ्गरतुषद्रमेः । 
9 सेतुवटः €^ _ (~ ^~ येरुपटष्ि र् 

वद्मीकनिस्नास्थिचेत्यायेरुपखक्षिताम् ॥ १५१ ॥ 

्षच्रादीनां एथक्तनावस्थितानां सन्देहापाकरणसुक्तम् । क्षे्तादीनामेव तु सीमाविवादे 

कथं स्यादिति १ उच्यते-- सीम्नो विवादे क्षे्रस्येयादि ॥ १५० ॥ 
ध भ, ¢ 

सीम्नो म्यादध्थां विवादे संशये विवादभितक्षत्रस्य सामन्ताः सर्वैतः समीपक्षचिणः 

स्थविरा गणाश्च समूहानि चातुर्वे्यादीनि तेषामपि हि सीमाक्तातृत्वात्; यथाऽऽह बृहस्पतिः 

--^“राजा क्षेत्र दत्वा चातुर्वेयवणिग्दारिकासवेग्रामीणः तन्महत्तमस्वामिषु पुरुषाधिष्ठितं 

परिछन्ात् शासनं वा कुयात् ̀  इति। अतो गोणः सीमाविवादे प्रमाणम् । किञ्च गोपग्रहणाः 

स्पश्ुपारोपलक्षणाथ तथान्ये सीम्नः कषागः ब्रद्धबाष्िकास्सवं च वनगोचराः न्याधञ्चाकर- 

कादयः पवराहमणाभिष्ठिताश्च- नयेयुरेते सीमान्ताभेत्यादि । 4 ४. १ | 

[क € (क ललैनि > क 

तुषाड्गारादीनि प्रच्छन्नाचेह्वानिः निम्नस्थरुदु मादं प्रकाशानि, एतः सीमान्तं 

चिहस्संपादपेयुः इति । स्पष्टमन्यत् ॥ ५० ॥ १५१ ॥ 

बाम 

दायान्तमैतस्थावरान्त्गतगृहक्षत्रप्रसङ्खेनाऽऽह--अघुनेति ---मनुक्रमस्तु नेवाभि- 

१. वि० रागणाः । गोपास्सीम्नः कृष्राणोव्ये । २. क. च. ये। ३. वि०तम्। 

{10 
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्रामद्यसबन्धिन. सत्राय सीम्नो विवादे तथेकम्रामान्तवीकषत्रमयादानिवादे 

च सामन्तादय ध्यखङ्गारादिभि, प्रवकृठः सीमाक्षणेरपलक्षिता चिहिता सीमा 

नये, निशिनुयु । समा क्षत्रादिम्यादा ; सा चतुविधा-- जनपदसीमा, ग्रा- 

मसीमा, क्षेत्रसीमा गृहसीमा, चति , साच यथास्षभव पञ्चरक्षणा ; तदुक्त 

नारदेन“ ध्वजिनी मलिनी चैव नेधानी मयवमिता । राजशासननीता च 

सीमा पञ्चविधा स्मृता।)' इति । ध्वजिनी वृक्षादिरक्षिता-वक्षादीना प्रकाशत्रन 

ध्वजतुल्यघात् , मस्िनी सछिक्वती--मत्स्यशब्दस्य स्वाधारजर्टक्षणलात् ; 

सुबोधिनी 

जनपटसीमेति-जनपदो देश्ञ' । सा च यथासम्भवमिति -नावर्य वक्ष्यमा 

ण पञ्चभिशक्षणस्पेतेव सामा, अपि तु क्वचिदेकेन क्वचित् द्वाभ्यां क्वाचित् बहुभिरिति यत्र 

यथा प्राप्तिसम्भवः, तमनतिक्रम्येव्यधः। ध्वाजेनी क्षदिवचिहितेति' | मस्स्यिनी मलि- 

रवती, नेधानी निखाततुषाज्ारादिमतीति । तथा च व्यासः-- ‹ ्रामयोरमयोः सीभ्नि 

पृक्षा यत्र समुकरता;ः । समुच्छता ध्वजाकारा ध्वजिनो सा प्रकीर्तिता ॥, स्वच्छन्दगा 

ब्रहुजरं क्षषकूमैसमन्विता । निल्यप्रवादहिणी यत्र सा सीमा मस्स्यिनी मता ॥ तुषा- 

बाटभद्री 

मतोऽश्येति भावः । एवमग्रेऽपि बोध्यम् 1 विवादे सतीति शेष" । सीमङब्दो नान्त 

राबन्तश्च । खरीरिडो दरौ | । भामद्रयसवन्धिक्षेत्रसीम्न इति पाठ । संबाश्धिस क्षेत्र विशषण- 
म् । व्यस्तपटेऽगरेऽपि व्यस्त ]एव पाठः । युक्तं चतत्--मृरे तथेव पाठात्+। विनिगमका- 
भावादाह--तथैकेति,-तद्रदिस्यथेः। सवैविधसीमानिणायकत्वमेतेषामिति सिद्धान्तायाऽऽ- 

काहि विशेष मूखानुक्तमाह-- सीमाक्षेत्रादीति। साचेति-षिषयमेदादिति मावः ] जन- 
पदो माससमहो दंशः । साच,--चतुर्विधाऽपि । यथासभव,--सभवमनतिकरम्येस्य- 

थैः | न नियमेन वक्ष्यमाणपञ्चरक्षणरूपेव सवौ सीसा, अपि तु क्वचिदेकेन क्वचित् 
द्वम्यां काचत् बहुभिरिति यत्र यथाप्राप्तिस्तेवेति भाव । ठा्षैता इता गाणी । 
योगाथेमग्याह--वृ्षादीनामिति। अतत इति सर्वत्र ¢) अत्र जुद्धतया तमप्याह-मत्सयेति । 
-- तद्विना तदास्थिते" । स्वाधारेलयनेन तन्मूरुसबन्धो दर्शित | निधीयत इति निधानं 

११) २. क. क्षकलवा० | ३ थ द छृतेति । ४.त त्ितैधा० । ५, थ, 
द तीच । ६ त. ग्वुबहखा। 
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नघानी निखाततुघाङ्गारादिमती--तेषां निखातव्वेन निघा नतुव्यत्वात् ; भयवजिता 

अर्थिप्र््यधिपरस्परसंप्रतिपत्तिनिमिता; राज्ास्तननीता ज्ञातृचिह्वामाव राजेच्छ्या 

निमिता; एवंभूतायां षोढा विवादः संभवति; यथाऽऽह कात्यायनः-““आधिक्यं 

न्यूनता चाये अस्तिनास्तित्वमेव च । अमोगभुक्तिः सीमा च षद्भवादस्य हेतवः|" 

सुबोधिनी 

द्वारकपास्तु कम्भरायतनेस्तथा । सीमा प्रवितता काय नयानी सरा निगद्यते ॥:' इति । 

अ्िम्रलय्थिवैरस्परसम्प्रातिपत्तिनिमितेति-- वादिप्रतिवादिनोः सस्यसन्धत्वेन परस्परमत्य. 
न्तविश्वस्तत्वात् “इयं मदीया भूरियं मदीया” इत्ति स्वरस्वाचत्तानुखन्धानपुरस्सरं काङ्मात्रा- 

भिर्विरचता इव्यथः । अत्राथित्वं प्रत्यथिस्वं च म्रातिवेदयस्वेन तद्ोग्यस्वाभिप्ायेण, 

न मत्सरथस्तव्वेनेति चेथम् । ज्ञातृचिह्ोभाव इति-- इातारो वक्ष्यमाणाः साद्षि- 

बारुभद्वी 

तदेव नेधानं स्वाथऽण् । तद्थमाह-- निखातेति । अच्राऽपि गोगीदात्तिरिलाह- - 

तेष। 
स्थापितव्येन । उक्तहेतरवाऽऽह -- निधानेति | मयवर्जितयस्याथमाद-अर्धौति + 

[भक मिति, -- दषाङ्ञारादीनामिलथः । निखातत्वेन खनित्वा अन्तभुणतया 

वादिप्रतिवादिनोः सस्यसखन्धस्वेन मिथोऽखन्तं विश्वस्तस्वेन “इयं मदीया भूरियं मद्या इत्ति 

स्वस्वचित्तानुसन्धानपुरस्सरं भिथः सम्मत्या वा ङ्मालादिनिर्भेतेत्यथेः। अच्रार्धित्वं अत्यर्थं 
च प्रातिवेदयत्वेन तचोग्यत्वाशयेन न मस्सरम्रस्तत्वेनेति ज्ञेयम् । ज्ञात्] चेह्।ते--सेषतारश्च 

चिद्धानि च तेषामभाव इत्यथः | ज्ञातारः साकषिसामन्तादयः चिद्ानि बृक्षादीनि | व्यासे- 

न तु जन्यथा मदानुक्तता विच्रेताः; त्यथा--““निश्नोन्नता च ध्वजिनी नधानी राजकारिता। 

स्थिरा पञ्चविधा सीमा मस्स्र्ना तु चखा स्छृता |] मामयोरभयोयेन्न गभस्सीमाप्रवतेकः | 

निम्नोपरक्चिता सा तु दाखविद्धिरूदादहता ॥ शरङुव्जकवस्माका यत्र दे वगृहस्तथा | अरम- 

कूटाश्च ददेयन्ते केया सा तु सस्ता । प्रामय।रनयोस्सीभ्नि बृक्षा यत्र ससुन्रताः । ससु- 
च्छित ध्वजाकारा ध्वजिनी सा प्रकीर्तिता ॥ इष्टकाङ्धारासकताः दाकरास्थिकपाडिकाः । 

निहिता यत्न द्यन्ते नेधानी सा प्रकीर्तिता । तपाङ्गारकपाछेस्तु ऊु५रायतरेस्तथा ! सीमा 
प्रतिष्ठिता कायो नेधानी सा निगच्त ॥ साक्ष्यभावे द्वयोर्यत्र प्रञ्रुणा परिकीतिता | 

सामन्ता तु मता सीमा सा सेया राजकारिता ॥ स्वच्छन्दगा बहुजला क्षपदभस्मन्विता । 

निस्यप्रवाहेणी यत्र सा सीमा मस्स्िनी मता।` इति। एवमृतायाम्-ञ्क्प्रकरेण यथासं- 

१. थ- द्. चिद्विता | २, त. ति । ३. थ. द्. द्रव्यं | ४. त, हेति । 
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इति। तथा रि--ममात्त पञ्चनिवतनाया भूमेरधिका भूरस्तीति केनचिदुक्ते पश्चनिव 
तनैव नाधिकेति आधिक्ये विवादः, पञ्चनिवतना मदीया भूमिरिद्यक्ते न ततो 
नयूनैबेति न्यूनतायाम्, पञ्चनिवतनो ममांदा इत्युक्ते अद्य एव ॒नास्तीत्य्तिना- 
स्िखविवार्दः, मदीया भूः प्रागविद्यम।नभोगैव भुज्यते इ्युक्ते न सन्तता चिरन्त 
न्येव मे भुक्तिसि्यिभोगयुक्तौ विवादः, इयं मर्यादेयं वेति सीमाविवादः. 

सुबोधेनी 
सामन्तादयः । चिद्धानि ब्रक्षादीनिः ्ञातारश्च वचिद्धानि च तेषामभाव हइलय- 

थः | भूविवादे बटप्रारस्वं काल्यायनवचनन्यास्याने द्चेयंस्तत्र प्रथमभ्रकार- 

माह-ममत्रिति । द्वितीयमा पञ्चेति । वृतीयं ठथे चाऽऽह -पञ्चनिर्तनो 
ममां इति,--भनत्र पञ्चनिवेतेनो ममांश इत्युक्तं अंशोऽस्त, पञ्चनिवेतन इत्येतन्नास्तीति 

तृतीयपक्चं व्यास्यातृबुद्धिपरीक्षायं स्फुटमकथयिस्वा उत्तरः पक्ष एव भ्यक्तीकृतः | अत एवा- 
(0 (^. स्तिनास्तित्वविवाद् इति सम्भूयोपसंहारः । पन्चमषष्ठवाह--मदीया भूः प्रागिति । 

इयं मयौदेयं वेति । अथवा पञ्चनिवेतेनो ममांश इत्यत्रक एव प्रकारः | इयं मयीदेयं 

मयीदा वेति पञ्चमः प्रकारः । इयं सीमा इयं वेति.षषटः । अनेनेवाभिप्रायेणाऽऽद- यं 

मयदेयं वेति सीमाविवाद इति । मयोदायाः सीस्नश्च भेदं दशेयिष्यति।“.मयौद्शयाः प्रभदे 

बांङुभद् 
भवं पञ्चरक्षणलक्षितायां भूम्यामिष्यथः । चांशे इति पाठः । उक्तं भूविचादे षटप्रकारत्व 

कातीयव्यास्याने प्रदौयन् तत्राऽऽदौ प्रथसग्रकारमाह-ममाजेति प्रदेशे इत्यथः | 

निववैनं भूपरिमाणमादावुक्तम् । द्वितीयमाह--पञ्चनीति | नेत्ये । किन्त्विति देषः । 

एवमभरऽपि विवाद इव्यस्यानुषङ्धः ! अश्च इव्युत्तरान्वयीति तृतीयं तुयं चाऽऽह-पृञ्च- 

निवतेन इति 1 अत्र तथोक्ते अद्योऽस्ि पञ्चनिवतेनेव्येतन्नास्तीति तृतीयपश्ष व्याख्यातु- 

बुद्धिपरीक्षाथै स्फुटमनुक्क अग्रिमं पक्षमेव व्यक्तीकरोति--ञशरर एव नास्तीति | 

अत एव संभूयोपसंहरति-अस्तिनाप्तित्वोति। प्ममाह-मदीयेति। सन्ततेस्यस्यैव व्या- 

ख्या ~ चिरन्तेति,-तथाचाभोगुक्तिसि्यिस्य भ्रागवि्यमानभोगकस्य क्षेादेभुक्तिरिल्यथः। 

षष्टमाह--इये मयौदेयं वेतीति।यद्वा पञ्च नेवतेनो ममांश इत्यत्र एक एव प्रकारः । मदीया 

भूरिति तुर्य;। सीमा शब्देनो भय तन्न पञ्चम इयं मयौदेयं वेति । इयं समिय वेति पष्टः । 
अनेनवोऽऽशयेन तथा सीमाविवाद् इत्युक्तम् । मानवे मयौदायाः सीम्नश्च भेदं दश्ञेयि- 

१. क. क्मू० | २.ख.ग. ध. दः संभवति म० | ३. त नितयोरभा० @ ।४.थ. 
द्, ज पञ्चनिवतेनाया इति । ५. थ. द्. पञ्चनिवतेनेति ' तृतीयं चतुथं । &. त. रः इयं म° । 

७. त. इयमिति । 



सामाविषादप्रकरणम्] ससन्याख्यभिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ८५७९७ 

इति षटप्रकारणएव विवादः संभवते] षटप्रकारेऽपि भूविवादे श्रुत्यर्थाभ्यां सीमाया अपि 
नि्णीयमानत्वात् सामानिणयप्रकरणे तस्यान्तभावः ] समन्ताद्भवाः सामन्ताः चतदुषु 

दिकष्वनन्तरप्रामादयस्ते च प्रतिसीमं व्यवध्थिताः--“‹ ग्रामो प्रामस्य सामन्तः क्षत्र 
त्रस्य कीतितम्। गृहं गृहस्य निदिष्ट समन्ताप्परिरम्य हि।।'' इति काल्यायनवचनात् | 
प्रामादिरब्देन तत्स्थाः पुरुषा लक्ष्यन्त ग्रामः ५खर्थत इति यथा । सामान्तम्रहणं 
च तत्संसक्तादयुपरक्षणाथेम् ; उक्त च कात्यायनेन--: संसक्तकास्तु सामन्ताः 

सुबोधिनी 

तु? इत्यत्र। अस्तिनास्तिस्वविवादे पक्चद्वयाङ्गीकरणे सीम्नो मयौदायाश्चकसवेन व्यबहारः। भत्र 
भेदे पूवैत्रकः्वम् । थवा आधिक्यं न्युनस्वम् अस्तित्वं नास्तिव्वमभोगभकतिः सीमा चेल्यमी 
षट् हेतवः क्वचिद्स्तः: क्वाचन्मिकिता इति । एवं पूर्वोक्ताभिग्रायगनितययुपसहरति-- 

घटप्रकार एतेति | श्रुयथाम्यामिति--यत्र साक्षात् सीमाविवादः, तत्न श्रलया इतरत्राया- 

दितिः विवेकः । तत्संसक्ताद्यपरुक्षणाथमिव्युक्तम्। तत्राऽऽदिब्दगृहीतानाह--उक्तं चं 

कात्यायनवचनेन } संसक्तकाह््विति | अस्याथः--सामन्तास्तु संसक्तकाः प्रकीर्तिताः 

बारुमद्री 

ष्यति “"मयांदायाः प्रमेदे तुः इत्यत्र । तथा चात भेद् पूवेतेऽ्यम् । मेदे तत्र सीमामयौद्यो- 

रेकस्वेन व्यवहार इति बोध्यम् । यद्रा जाधरिक्य न्यूनत्वं अस्तित्वं नास्तित्वं अभोगभाक्तेः 

सीमा चेत्यमी षट् हेतवः कुचिब्यस्ताः कचिन्मिलिता इति ! एवसुक्ताऽऽछयगभितसुपसहर- 

ति--इति षटप्रकार एवेति। नन्वेव प्रकरणासङ्गतिरत आह--ष।डेतिश्रयथानम्यामिति- 
यच्र साक्षात् सीमाविवादः तत्र श्रव्याऽन्यत्रार्थेनेति विवेकः } अपिना भृसमुश्चयः । 

तस्य--षद्िधभूविवादस्य । अथ मोरुं सामन्ता इत्यादि व्याच््-समन्तादियादिना, 

--सामन्तश्चब्दः प्रषोद्रादिः 3 ननु तन्नापि भअन्यपाश्ववर्तिनां सीमानिणौयकस्वं 

कथमत आह--ते चेति। आदिसङगरा्चं प्रकटयन् अत्र मानमाह ग्रामस्येति,--मराम- 

जनो ग्रामजनस्य साम॑न्त इस्यथेः । एवं क्चत्रादावपि \ सामन्त इत्यस्या उभयञालुषङ्गः । 

तत्र हेतुमाह-समन्तादिति | हि यतः समन्तात् परिरभ्य सम्बन्धन्यवस्थिता इत्यथैः । 

यभ्राश्तेऽनुपपत्तेरह-- ग्रामादीति। आदिना क्षत्रादेपिहः । तत्स्था इति-ते च तस्स्वा- 

भिनो अन्ये वा । न्यूनतां निराच््े--सामेति,---तस्यापीत्यथेः 1 जञ्ञाऽऽदिसङ्गहतिानू 

दरोधन् उक्तां सम्मतिमाद--उक्तं चेति | निकटवर्तिनः संसक्तकाः सामन्ता इति। 

१. ख. यित 1 २. त. 'जथवाः नास्ति । ३. त. विवेकः नास्वि | 
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तत्तसक्तास्तथोत्तराः । ससक्तसक्तसंसक्ताः पद्माकाराः प्रकीतिताः ॥ 

इति। स्थविरा वृद्धा । आदिग्रहणेन मोलोद्ध॒तये ग्रहणम् । वृद्धादिटक्षणं च तेनेवोक्तम्- 

“'निष्पदयर्मानं यैं तत्कार्यं तहुणान्वितेः। वृद्धा वा यदि वाऽ्द्धास त॒ वृद्धाः प्रकीर्ति- 
ताः ये तत्र पूरं सामन्ताः पश्चदिशान्तरं गताः । तन्बूतवात्त तेः मोटा ऋषिभिः 

परिकीर्तिताः उपश्रवणत्मोगकाय।ख्यानोपाचििताः | उद्धरन्ति पुनयस्मादुद्धृतास्ते 

ततः स्प्रताः।।' इति| गोपाः गोचारकाः; सीमाक्षाणाः सीमासंनिहितक्षेकषकाः; 

सर्वे च वनगोचराः वनचारिणो व्याधादयः; ते च मनुनोक्ताः-““व्याधान् साकरुनिकान् 
1 11 शा 1 

सुबोधिनी 

वथा तदनन्तरस्थितास्तस्संसक्तका उत्तरा इति च कथिताः । अत एव संज्ञात्वान्न 

सर्वनामसन्ञा । तथा तदनन्तरस्थिताः संसक्तसक्तसंसत्छाः पद्माकारा इति चो- 
च्यन्ते । सामन्तादयः त्रयोऽपि सन्ताद्ययुक्ता इत्यथं ‡ । तत्कार्यं त॒ द्गुणान्विते- 

रिति-- तकां समिानिणेयादिरूपम् । तद्गुणान्वितः सीसानिणेयादिञ्चनिपुणम- 
क क (५ 

तित्वरूपगुणयुक्तेरित्वथंः । उपश्रवणसम्मोगेति-- अत्रेयं स्थितिरेति सभ्येभ्यः 

श्रवणममुपश्रवणे च सम्भोगदूपं कायै च तयोराख्यानं तेनोपलक्षिता इत्यथः । व्यौपेति- 

नार्मद 

तथा तद्वत्। तत्संसक्ताः सदनन्तरस्थिताः। संसक्तसक्तसंसक्ताः तदनन्तरस्थिताः : उत्तरा 

इति पद्माकारा इति च प्रकीर्तिता इ्यथेः । सामन्तादयः त्रयोऽपि संज्वाद्यमाज इति 

यावत् । अत एव न सवेनामसंक्ता । आदीति--स्थावराद्य इप्यादत्य थः } चृद्धत्वं 

(>) (9 ० ¢ (^~ षक ० ५, ८ ् 

पारिभाषिकामेत्याह-- वुद्धादाति । तेनव कात्यायनेनेव । तत्कायोमति-सीमा- 

निगयादिरूपं कायै सीमानिणयादिविषयकनि पुणमतित्वरूपगुणयुकतेर्निष्पाद्मानं यर 
ते इत्याद्यथः | यद्धि चा बद्धा इत्य आकारम्रष्छेषः । तय विषये । तन्मृटत्वात्- 

8 ५ (7 

सामन्तस्वस्य पूर्वस्थितत्वात् । उपेति - अल्ञेयं स्थितिरिति सभ्येभ्यः श्रवणमुपश्रव- 

णम् ; उपश्रवर्णं च संभोगकायै च तयोराख्यानं तेनोपलक्षिता इत्यथः | सन्नि 
>, (^ 

क्ैणासंभवादाह - सीमासन्नीति । व्याघादीति “ इमानप्नुयुन्जीत पुरुषान्वनगो- 

चरान् \ '' इत्यस्य पूवैक्ञषः। व्याधाः- छन्धकाः; दाकुनिकाः पकषिवधजी- 

१. ख. ग. ष्पाय्य० | २. थ. द्. धान् शकुनिकानिति । 
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गोपान् कैवर्तान् मूखातकान् । व्यालग्राहानुञ्चनृतीनन्यास्व वनगोचरान् ॥' 

इति ॥ स्थलटमुनतो मूप्रदेशः; अङ्करोऽ्ेशच्छष्टम् ; तुषा धान्यत्वचः; 

दुमा न्यग्रोधादयः; सेतुर्जटप्रवाहवन्धः ; चैत्यं पाषाणादिवन्धः ; मयशब्देन 

वेणुबादुकादीनां म्रहणस् ; एतानि च प्रकाश्ाप्रकदाभदेन द्विप्रकाराणि ; त्रा 

च मनुः--“ सीमानृक्षंस्तु कुर्वीत न्यम्रोधाश्चव्थाक्र्यकान् । शास्म्टीशाङ्ताखंरच 

क्ञीरणस्चैव पादपान्॥ गु्मान्वेणूज्च विविधान् दमीवह्छीस्थलानि च। शरान्छुव्जक- 

सुबोधिनी 

व्याधा दुब्धकाः; शाकुनिका: पर्षि वधजीविनः; केवतीः तटाकादिखननह्रत्तयः; मूलखाता 
ब्रश्चादिमूरोत्पाटनजीविनः ; ग्याख््राहाः सपेग्रादिण अहितुण्डिकाः ; उञ्छवृत्तयः हिलो- 

न्छव्रृत्तयः; वनगोचराः कैराद्यथैमरण्यचारिणः। जल्मानिति-गुन्मा अप्रकाण्डस्तम्बा. “अभ्रः 

काण्डे स्तमभ्बगुखमौ?? ईइंष्यमरः। तृणजङ्का वा। कुप्यकगुत्माश्वति-ङप्यसस्ब्रन्धिनो गुल्माः 

कृप्यगुल्माः कुप्यमेव कुप्यकं, कुप्यं सुबणरजतव्यतिरितिक्तं ताच्रादि । हेमरूप्ये कृताकृते 

वाङ्म 

विनः; कैवतौ ;तराकादिखननन्र त्तयः ;मूरुखातका . शक्षादिमृखोत्ाटनजी विनः; व्याटम्राहाः 

सर्म्राहिण अहितुण्डिकाः; उज्छब्रत्तयः ““उन्छः कणञ्च आदानं कणिश्ञानजं्शाखनम् 1: 

इति याद्वः -अन्थेच वनचारिणः फरपुष्पा्यथभरण्य चारिणः, अथ स्थलाङ्गारादि भ्याचषट 

_ -स्यर्मियादि । निश्नभरप्रदेशस्य निश्नपदेन वक्ष्यमाणत्वादाह--उननत इति। उष्टं 

कोलासिति माहाराष्टभाषया ` प्रसिद्धम् । दमाणामुक्तत्वादाह-- पाषाणादीति | विरशेष- 

माद--एतानि चेति,-- उक्तरक्षणमिलथैः । ॥ सामावक्षानेति- तस्पकाशकटृक्षानेतान् 

तथा कुर्वीत यथा समित्यथः। अत्रोभयत्र इन्द्रोत्तरपदको दन्दः । ^“पिच्छिला पूरणी मोचा 
स्थिरायुरशारम रिदैयोः।अनोकहः कुटस्सारः।*` मागवते पञ्चमे तु मेदा उक्ताः-“वनस्पत्योष- 
धिरूतात्वक्सारा वीरुधो द्रमाः 1*” इति । -पुष्पं विना फरूतीति वनस्पतिः वटादुंवरादिः । 

फरुपाकान्ता ओषधयो गोधू पादिघान्यानि । भश्रयेणाऽऽरोहा सा रता तांबृखादि ; 
°'वद्छीतु जततिरुताः' इंति तु सामान्यम् ; व्वक्सारावंशादिः; विनाऽऽश्रयेण रोहन्तीति 

्वारघो रूताविश्ेषाः ; समयेन फरन्तीति रमाः आम्रादय इति तदथः ; गुस्माः अभ्रका- 
ण्डस्तबाः - “'अप्रकाण्डस्तंबगुस्मोः' इत्यमरः तृणसङ्खो वा ; स्थर छत्रिमोच्रतभूभागः ; 

दण्डकगुट्मांश्चति पठे गुल्मांये पौनस्क्त्यामितिं न स पाठः किन्तु कुप्यकगुर्मांश्रेति । 

१.--८. २६०. ¡ २..-ख. कुञ्ज |३.थ. दु. टप्ष्पाद्य० | ४ थ. द. न्वेणुश्चदिवि- 

धानिति । ५. ना० द्वि° च ५५. । 
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गुत्मांर्च यथा सीमा न नद्यति ॥ तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रवणानि च | 
सीमासन्धिपु कायाणे देवतायतनानि च |” ईति प्रकाशरूपाणे , “ उपच्छनानि 

चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् । सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं छोके विपर्ययम् ॥ 
अर्मनोऽस्थीनि गोवारस्तुष्रान् भस्मकपाल्काः । फरीषविष्टकाङ्गारल्चकरावाल्का- 
स्तथा ॥ यानि चैवेप्रकाराणि काठाद्धूमिन भक्षयेत् । तानि सन्धिषु सीमायामप्रका- 

शानि कारयत् ॥ एतै्गिनेयेत्सीमां राजा विवदमानयोः। इति पच्छनारङ्गानि । 

एतैः प्रकाशाप्रकाराख्यैशिङ्खैः सामान्तादिप्रदा्शतैः सीमां प्रति विवदमानयोः सीमा- 
निणयं कुयाद्रजा ॥ १५० १५१ ॥ 

सुबोधिनी 
ताभ्यां यदन्यत् तत् कप्यमिव्यथः । कुप्यकस्थमखापकरषणवर्णोत्कषपरस्परसं श्ेषादिषूपयो- 
गिष्वात् तस्सम्बन्धित्वम् । अत ॒एर्वौधिकोपयोगिन्वेन गल्मेभ्यः परथग्प्रहणमिति भेदः । 

तटाकोदीनीति- उदपानानि कूपाः । “दूष उदपानं तु पुंसि वा ?दस्यमरः । वाप्य; पाषाणा. 

दिबद्धा दीर्विकाः-“्वापी तु दार्विका? इत्यमरः प्रसवणानि निङ्षरादयः ॥ ३५० ॥ १५१ ॥ 
बाठभद्री 

तत ऊुप्यकसंबन्धिनो गुद्माः कुप्यगुस्माः कुप्यमेव कुप्यकम् स्वाथ कन् सुवणरजताभेन् 

ताम्रादि ण्यम् “ हेमरूप्ये कताङ्ृते । ताभ्यां यदन्यस्कुप्यम्'* ईलयमरात् । कप्य- 

कस्य मखपकरषणवर्णोत्किषे मिथः सदरेषादिष उपयोगित्वात्तस्संबन्धित्वम् | अत 

एवाधिकोपयोगित्वेन गुस्मेत्यस्य परथग््रहणमिति भेदः ,। एवन्तु सोऽपि पाठः 

कथञ्चित् सुयोजः । तत्रैव पटे प्रचरोपभोगत्वेनाऽऽद्राथे पथकङ््िनिदिष्ट इति 

तद्वथाख्यातारः । तयेति व्याख्यातम् । यद्वा तथा ईते सति सामा न नद्यतीन्यथः । 

तटाकशब्दोऽद्धचादिः। उदपानानि--द्पाः ““ इष उदपान तु पुषि वा ?› इलमरः | 
५ ^ 

वाप्यः-पाषाणादिबद्धा दीधिकाः “वापी तु दीर्धिकाद्यमरः, प्रस्रवणादिः निञ्चरादयः । 

उपच्छन्नेति- युस्रसदशानि सीमाया ज्ञाने 1 नियं सवेदा । विपययं वेपरत्यम् । 

वीक्ष्येति पूकौन्वयि । अभ्यस्य पुनः करणे हेतुरनेन सूचितः । अन्प्रानेवाऽऽह-- 

अस्मन इलयादि } अआगनन्त्याद्वैरमन्नन्यान्यप सुचयन्नुपसहरत ˆ - यानीति,- 

उक्तसदक्ान्यन्यानीदयथः। सीमायां = बोधनीयायाम् । सन्धिषु तत्सान्धषु । नयत् 

निश्चयेन प्रतिपादयेत् । राजेति मनुमात्राथमाइ --एतेरिति । उभयोपसंहारोऽयमि 

लाह प्रकाराप्रेति! खीमाभिलस्योभयत्रान्वय इलयाह- सीमां प्रतीति। द्वितीयस्य फल- 

तमाह-सीमानिणयाभिति,-- म्रामद्यसान्धस्थनद्यादसन्दहन चते तदथः।॥ १५० १०१॥ 
ल [1 

१,.--८, २४६--२५२ । २. त. वोप०। ३ त. व्मस्यः ४. थ दु. न्युद्पानानात ५ 

नाग प्र वा० ६१, ६२. | ६.ना० द्वि° वै° ६६६. ७. फ निस्सरणा। <. फ. तान्यर्वा०। 
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यदा पुनश्िहानि न सन्ति; वियमानानि वा लिङ्गालिङ्गतया सनिग्धानि, तदा निणेमोपायरमाह -- 

सामन्ता वा समग्रामार्चतारोऽषटो दशापि वा । 
रक्छखमग्बसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ ५५२ ॥ 

सामन्ताः पूरवोक्तटक्षणाः समग्रामाश्वतारोऽष्टौ दशापि वेति एवं समस- 
ङ्याः प्रत्यासनप्रामीणाः रक्तलग्विणो रक्ताम्बरधरा मृच्यरोपितक्षितिखण्डाः 

सामन्ता वा समग्रामारचत्वारोऽष्टो दराथवेत्यादि ॥ १५२॥ 
समाः अपक्षपातिताः समाश्च ते मासाश्च समयामाः । वा शाब्दश्वशब्दार्थ। पूर्वोक्ताः 

स्त्रसामन्तादयः समथ्रामास्सामन्ताश्च येषां मध्ये चत्वारोऽ्टो अथवा दश्च अथवेति स्शत्यन्त- 

राक्तकल्पाथैः वयो द्वावेको वेति, तेच रक्तखग्वसनाः क्िंत्तिधारणो भूत्वा नयेयुः रक्तक- 
र्वारादिपुष्पमालिनः रक्तवाससश्च धितिष्दं मूध्नि दयुः। विहशेषानिधानेऽपि चेतेहजाती- 
नामेव; शयुदाणान्तु यथाऽऽह च्रहस्पतिः-“यदि श्यद्धो नेता स्यात्तं क्रेव्यनारुकरिणारुकरलय 

शवभस्मना सुखं विरिप्याऽऽग्नेयस्य पशोः शोणित्तनोरासि पञ्चाङ्कलखाने कृत्वा मरीवायामाता- 

सुबोधिनी 

सामन्तं वा समग्रामा इति-समञ्मामा इति सामन्तिदेषणं न पुथक् ; सीमा- 

बालभ्री 

अथाग्रिमसङ्गतिमादह--यद्ा पुनरिति, --यदा स्विल्थैः। सवथा असत्ताया विरुद्धस्वा- 

दाह- वियति । सन्देहे बीजे कोटिद्रयमाह-- समालिङ्गति । समग्रामा इति साम. 

न्तविनेषणं न पृथगिव्याह- समेति } तदथ॑माह -- प्रयेति,-- संसक्ता इत्यथः । 

चत्वार इत्यादि दिक्प्रदद्यैनं न परिगणनं ततत एव अपिः | तेन तादृशबहूपा दानात् ता- 

दका एव सञ्ुचीयन्ते । वा विकल्पे इत्याह --इयेवामिति उक्तप्रकारेण समस 

ड्या न तु विषमसङ्कया नाप्येत एवेत्यथः । रक्तत्वञ्युभय वि्चेषणमित्याह-- रक्तस- 

गिति, -- नीररूपवादितिवत् ्रयोगोऽयसर् । मृखन्तु सम्यगेव । क्षितिधारिणः 

इत्यस्याथमाह-- मूर्धत , - क्षिंतिशब्दो विक्ञेषपरः धारणमपि स्थल्विक्षष एव- 

१.त. न्ता इति सामन्त । २. फ. गद्वयम् । 

88. 
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सीमानं नयेयुः- प्रददयेयुः ! सामन्ता वेति विकद्पाभिधानं स्पृतव्यन्तरोक्तसाक्षय- 
भिपायम् ; यथाऽऽह मनुः-““साक्षिप्रयय एव स्यात्सीमावादविनिणेयः।१ईति । तत्र 
च साक्षिणां निर्णतृत्वं मुख्यं, तदभावे सामन्तानाम् ; तदुक्तम्--"* साक्ष्यभावे 

तु चत्वारो ग्रामाः सीमान्तवासिनः । सीमाविनिणयं कुयुः परयता राजसनिधौ | "' 
डति । तदमवे तत्संसक्तादीनां निर्णतृत्वम् ; यथाऽऽह काव्यायनः--““स्वार्थसिद्धौ 
प्रुषु सामन्तेष्व्थगौरवात् । तत्संसक्तेस्तु कतव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ सं्त- 
क्तसक्तदोषे तु तत्तसक्ताः प्रकीर्तिताः | कतेभ्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा घम व्रैजान- 

ता ||'' इति । सामन्ताद्यमवि मौखादयो ग्राह्याः; तेपाममावे सामन्तमौढगद्धोदतादयः-- 
(“स्थावरे षटप्रकारेऽपि कायो नात्र विचारणा?” इति कत्यायनेन क्रमाभिधानात् । 
एते च सामन्तादयः संङ््वागुणातिरेकेण स्षभवन्ति-““ सामन्ताः साधनं पूरव 
[1 क 

सुबोधिनी 
संसक्तका इत्यथैः । वथो अन्ध एव स्पष्टः । स्वार्थसिद्धौ प्रदुष्ष्विति-- 

नारुभद्टी 
वक्ष्यमाणमनोरित्ति भावः । सीमामिल्यस्य व्यास्या-- सीमानभेतिे | एवं 

सति वाऽसङ्गति निराच््-सामान्ता वेतीति । साक्षीति - यदि संश्चय एव स्याछिङ्घाना- 
मपि दशने । ** इत्यस्य पूवेशेषः। एव; अप्यथं । तत्र कममाह--तत्रेति,--तयोमंध्ये 

इयथः । तदुक्तमिति मुनवेति षः । चत्वार इति--तदादिखमसङ््थोपलक्षणम् । 
प्रयता इति अनेन अन्यवरि्थितानां दुष्टानां तत्व निरस्तम् । अत एव “*प्रदु्ेषु दुष्टा 

इति कातीये उक्तम् । स्वार्थेति--तदिषये । अथगोरवात्-- नछ्ध,भात् दोषयुक्तेषु 

सामन्तेषु सस्स्वि्थेः। ताप्पयथसुपसंहरति-- कतेन्या इति । सामन्तायभवे इति-- 

आदिना तत्वसक्तादिग्रहणम् । अनेन “सामन्तानामभावे तु मोखानां सीमसाक्षिणाम् 1" 
इति मानवे सामन्तशब्दसश्ितयपर इति सूचित्तम् । अत एवाविरोधः । एवमथिम- 

कातीयेऽपि । तेषां स्छिणाम् ¦ सामन्ताः ससक्छादयः त्रयः। मौटेति- शर्वपवौभावे परः 

परः } एवं च मूं न कऋमपरमिति भावः । विहेषान्तरमाह--एते चेति.--संसक्तादयस्चय 

इत्यथैः ॥ सङ्कयाश्च गुणाश्च ताभ्यामाधिक्यन भवन्तीत्यथः । अत्र मानं कातीयमेवाऽऽ्ह-- 

सामन्ता इति-- पूव साधनं सामन्ता निर्दोषाः स्युः उत्तरस्तु गुणान्विता द्वियुणाश्च ; तृती- 

१.क. सीमां | २.--८ २५३. | ३. म० ८. २५८. । ४. घ. संसक्तेषु सदोपरेषु । 

५ ख. घ. क्रमाविधा० । ६. थ. द्. वाशन्दा्भो । ७. त. द्वाविति । 
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निदाषाः स्युयुणाचिताः। दविगुणास्तूत्तरा ज्ञयास्ततोऽन्य त्रिगुणा मता; | "` इति स्मर- 
णात् । तेच साक्षिणः सामन्तादयश्च खैः रापयैः शापिताः सन्तः सीमां नयदुः- 
“* शिरोभेस्ते गृहीत्वा सखग्विणो स्तवा तसः । सुकृतैः शापिताः सरैः सैर्वययुस्त 
समजञ्जक्तम् ॥ "' ईति मनुस्मरणात् । नयेयुरिति बहवचनं द्वयोधिरासाथ नैकस- 
-“एकश्वदुनयत्तीमां सोपवासः समुन्येत् | रक्तमाल्याम्बरधरो भूमिमादाय मूध्नि! 
ईति नरदेनेकस्याभ्धवुज्ञानात् 1 योऽयं "नैकः समुन्येत्सीमां नरः प्रययवानपिं । 
गुरुखादस्य कायस क्रिथेषा बहुषु स्थिता” कयेकस्य निषेधः, स उभयानुमतधर्म- 
विद्रवतिरिक्तिविषय इत्यविरोधः । स्थटादिचिह्यामवेऽपि साक्षिसामन्तादीनां सीमा- 
ज्ञाने उपायविहेषो नारदेनोक्तः--“ निम्नगापहतेत्सृष्टनष्टाचिह्वासु भूमिषु । तत्म- 
देशानुमानाच परमाणाद्धोगदशेनात्।” ईति । निम्नगाया नदा अपहतेनापहरणेनोत्सु- 

सुबोधेनी 

सामन्तपु दोषयुक्तेषु सस्स्वित्यथः । नयेयुरिति बहुवचननिर्देशदेकस्य द्वयोर्न 
सीमानिर्णैतृत्व स्यादित्यत जाह-- नयेयुरिति बहुवचनमिति } ^“ निमग्नापहृतो 

सृष्टे ' ईति नारदवचनं भ्याचिर्यासुरस्य पदस्य समासमाह --निम्नगाया नघा इति । 

बाङमद्री 

या अपि गुणान्विताः च्रिगुणाश्रेस्यथः । द्वैयुण्यादि च प्रागुक्तचतुष्टादितो बोध्यम् । विरेषा- 
न्तरमाह-ते चेति,-स्ख्यन्तरोक्ताश्रेत्यथैः । स्वै: स्ोरेति यजातीयो यः, तदीयसुङृते- 

रियथेः ' उर्वी--तत्लण्डम् । तां--सीमाम् । समञ्समिति खियाविशेषणम् ¦ नयेयुरि- 

ति बहुवचनादेकस्य द्वयोश्च तक्निणतुत्वं न स्यादत आह-नयेयुरितीति । अत एव 

मूरादौ चत्वार इत्यादा चोक्तम् । एवे च तत्रापि तदेकवाक्यतया स्मा एव ग्राह्या न चिष- 

मा इत्यथैः । भूरि तत्लण्डम् । अग्यवहिते तस्प्राग्बतिनारद्विरोधमेव तस्य परिहरति-- 

ये[ऽयामिति । प्रययः विश्वासः । अस्य सीमानिणेयसरूपस्य । उभयेति अथि 
्र्यर्थत्यथैः । अत एव ब्रृहस्पतिरपि--“ जावृचिद्धविनादे तु एकोऽप्युमयसम्मतः । रक्त- 

माट्यांबरधरो खृद्मादाय मूद्धेनि ॥ सतव्यबतस्सोपवासस्सीमां सन्दरीयेन्नरः! ` इति । 
विेषान्तरमाह--स्थलखद्रीति } आदिना तेषामेव न तु अन्येषाम् ¦ नारदीयं म्याचिश्या- 

सुरादौ सन्दिग्धतया समासपृवैकं पदार्थमाह-- निम्नगयेति ! भवेक्त इत्याह--सपहर- 

१,.--८ . २५६. । २.११. २०; ९. । ३-११. &.। 
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छानि खस्थानात्प्रच्युतानि यष्टानि वा लिङ्गानि यासु मयोदामूमिपु, तत्र त्प्रदेशा- 

लुमानादुत्व॒ष्टनष्टाचिह्वानां प्राचीनप्रदेशाचुमानात् म्रामादारभ्य सदस्रदण्डपरिमितं 

छषेत्रमस्य ग्रामस्य पर्चिमे भगे द्ेवविधासप्रमाणाद्रा प्रय्थिंसमक्षमविप्रतिपनाया 

अस्माकालोपटक्षितभुक्तेवा निस््चिनुयुः । ब्रहस्पतिना चात्र विशेषो ददितः-- 

४४ आगमं च प्रमाण च भोगेः्काटं च नाम च | भूमाग॑लक्षणं चैव ये विदु 

स्तेऽत्र साक्षिणः।'” इति । एते च साक्षिप्तामन्तादयः शपथैः श्राविताः सन्तः कुटा- 

सुबोधिनी 

आस्मिन् चचने उपायत्रयर्मभिष्दितम् । तन्न “ तस्प्रदेशायुमानाव् ` इत्युपात्तसुपा- 

यस्वरूप विविच्य ददौयति-- तत्रति । ^“ प्रमाणात् ` इच्युपात्तञ्ुपायस्वरूपं चिवि- 

नक्ति--्रामादारभ्येति । “भोगदशेनात् '' इत्येत्याच्े-- प्रयथिसमक्षमिति । बह- 
स्पतिना चात्र विेषोऽदर्दित इति । अत्रेति परमम्रकृतसाक्षिसामन्तादिविषय दव्यथेः\ 

बाठमद्री 

णेनेति | निम्नगयेत्यस्य उत्षटादौ कवैष्वेनान्वयः । अत एव ^“ न रोक ईति निषे- 

धात् तन्न षष्ठी न कता । अपहरणस्य तत्र करणत्वेनान्वयः ! उस्छृष्टानीति पाठः । अत 

एव तथाथैमाह-- सेति ] कल्पतरौ तु उस्खष्ट इति पाठो धृतः । अथेस्स एव । यग 

पच्यासंभवादाद-- नष्टानि वेति+--एटि तार्थऽपे समासस्तु द्रन््गमे बोध्यः । भूमिपदं 

प्रकरणाद्धिशेषपरमिलयाह -- मयोदोति । अत्र वाक्ये उपायत्रयसुक्तम् । तत्रा 

ऽऽधस्वरूपं विविच्याऽऽह--तच्चोति, - तेषां त्रयाणां मध्ये इयथः । तत्पदेनो- 

त्ृष्टादिचिह्परामशः । तदाह-उत्सृष्टेति । प्राथमाह - प्राचीनेति । द्वितीयस्व 

रूपमाह-- ग्रामादिति । टण्डः-- परिमाणचिशेषः प्रागुक्तः । चः वाथ | उभय- 

्रान्वयीव्याह-- वेति | वृतीयस्वरूपमह- प्रयर्थीति,--एतस्समक्षं कदापि विप्रतिपत्ति 

मघ्राक्चाया इत्यथैः । ससुन्रययुस्वीमानमित्यनुदृत्तिमभ्प्रिलयाऽऽह-- निर्वाति | मनुरण्येत- 

द्विषयकः प्रागुक्त एव ^“ पूैमक्तया तु” इति | चः स्वरथे । एवमग्रेऽपि । अत्त 

परभग्रकृतसक्िसामन्तादिविष्ये सीमानिणैये वा । आगमादिस्वरूपं प्रागुक्तचेत्ति 

पाठः । साक्षिपदं सामन्तादीनामप्युपलश्चणम् । विशेषान्तरमाह -- एते चेति । 

१.क. प्रन०।२. ख. घ. गका० ।३ ख. ध. गेण | ४. त. युक्तम्।५. थ. द् 

व्रतसदेशञादुमानादिपि। €. अ०२ ३. ६९. ७.। अत्र तत्रः इति भव्यम्। 
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द्विसमक्षं राज्ञा प्रष्टव्याः; यथाऽऽह मनुः--श्रामेयककुरखानां च समक्षं सीश्नि साक्षे- 

णः | प्रष्न्याः सीमटिङ्कानि तयोश्चैव विवादिनोः ईति । तेच पृष्टाः साक्ष्यादथः 
समस्ताः देकमव्येन सीक्नि निणयं ब्रूयुः ; तैरनिर्णीतां सीमां तर्तमरदश्षितसकट- 
शद्धयुक्तां साक्ष्यादिनामानितां चाविस्मरणा्थं पत्रे समारोपयेत् ; उक्तं च मनुना- 

“° ते पृष्टस्तु यथा ब्रूयुः प्षमस्ताः सीक्नि निणयम् } निवश्रयात्तथा सीमां सर्वा- 

स्तांश्चैव नामतः। ईति । एतेषां साक्षिसामन्तप्रमृतीनां सीमाचङ्कमणदिनादारम्य ` 
यावल्िपक्षं राजदोेकं व्यसने चेननोत्प्यते, तदा तव्पदर्शनात्सीमानिणयः । अयं च 

राजदेविकव्यसनावधिः कात्यायननोक्तः-“.सीमाचङ्कमणे कोदो पादस्पदी तथेव च। 
धरिपश्चपक्षसप्ताहं दैषराजिकमिष्यते।। इति | १५२ ॥ 

णि प्रतिमुच्य सम्येन पाणिना सीमारोष्टं मून्धि धारयेदिति । अच्र चाऽञप्नेयः पशुश्चागमर- 

्तकमैपरवसनादिः क्टेढयोऽरङ्कारः । स्पष्टमन्यत् ॥ १५२ ॥ 

सुबोधिनी 

अथ वा अत्र सीमानिणैय इत्यथः । “'ये विदुस्तेऽत्र साक्षिणः इत्यत्र साक्षिग्रहण साम- 

न्तादयुपरक्षणाथैम् । प्रामेयककुरानां विति--म्रामेयका अाम्याः | तेषां च “° पूगश्रेणीङ- 

खाना?” इतयुच्छरुश्चणकुकानां च व।दिप्रतिवादिनोश्च समी + इत्यथैः । अथर्वा प्राम्य- 
जनानां समूहाः कुखानि तेषामिति ॥ १५२ ॥ 

बाटभदरी 

प्रामियकेति ्रामेयका आम्बजनाः ! कुलानि प्रश्रेणीकुरानीस्ुक्तानि। एतेषां समक्षमिलयथेः] 

यद्रा म्रामेयकाः ग्राम्पजनाः तेषां करानि समूहाः तेषामिल्यथेः ¦ सन्नि विषये ! एवमग्रेऽपि । 

ये साक्षिणः ते तानि परष्टन्या एव द्विकमेकोऽयं गोणे कमणि त्यः । विवादिनोस्तयोश्च 

समश्चामिलयस्यानुषङ्ः । सीमखाक्षण इति पाठान्तरम् । निवध्नयिात्-- पत्रे कखयत्। 

तान् सर्वान् साक्षयादीन् । चेन सकरलिङ्गसमुच्चयः । चूरू सङ्गलयाऽवतारथितु विदोषान्त - 

रमाह -एतेषां चेति । राजेति--राजिकं देविकं च दुःखमिलथेः । अन्न मानमाह - 

अयं चेति ! चः त्वथ । कोडाः प्रागुक्तः ¦ जिपक्षेति बहुव्रीहिः यथासङ्खयमन्वयः । 

आैत्वास्साधुस्वम् । अस्व पूवैनिपातानियमो धमोदित्वात् ॥ १५२ ॥ 

| ख. गृ. ध. तु | 2, ---८* २९५४. । ३. स्ख, ग्. च. तत्तद्धम | %&,--- £, २६९ # | 

५. थ. दु. आम्यजना भ्रामेयकाः \ &. त. वामात्यज(?) । 
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® क 

यद्] प्वमीषायुक्तसाक््यवचसा रिपक्षाभ्यन्तरे रोगादि रद्यते, अथवा प्रतिवादिनिर्दिष्टाम्यधि- 

कसङ्कवायुणएाक्षच तरविरुद्धवचनता, तदा ते पृप्रामापरितया दण्डनीया., तदाह - 

अनृते ठु प्रथग्दण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम् । 
अनते मिथ्यावैदने निमित्तभूते सति स्वै सामन्ता. प्रयेक मध्यमसाहसेन 

चत्वारिशदधिकेन पणपच्चशतेन दण्डनीयाः । सामन्तविषथता चाप्य साक्षिमौ- 

खादना स्परघ्यन्तरे दण्डान्तरि वान।दवगम्यते , तथाच मनुः--* यथोक्तेन नय- 

नतस्ते परयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीत नयन्तस्तु दाप्या. स्दिशत दमम् ॥*” इति । 

नारदोऽपि--“* अथ चेदनत ब्रूयुः सामन्ता. सौमनिणेये । सवे पृथक् पृथक् 

दण्डथा राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ "ईति सामन्ताना मध्यमसाहस दण्डमभिधाय “शेषा- 

एते च सीमाष्णेतारः--अनृते तु प्रथग्दण्ड्या इत्यादि ॥ १५३॥ 

तुशब्दो निश्िताथ.-उक्तचिहवभ्यभिचारात् । चिह्यान्तरददनाद्रा स्पष्टक्रितोरिवादि- 

ले (?}राज्ञा मध्यमसाहसं पञ्चकाषौपणशतान्येकेकशो दण्डया;|राजवचनं तत्समक्षं सीमानयनं 

सुबोधिनी 

ननु "“अनृते तु परथग्दण्डथाः'' इति सामान्येक्तिः केवरुसामन्तविषयता कथमित्यत 

माह--सामन्तविषयर्ता चेति, सामन्तन्यतिरिक्ताना स्त्यन्तरेष्वेतद्विरुद दण्डान्तरवि- 

वारम 

एवं सति सङ्गलया मूरमवतारयति--यदा विति । अमीषा साष्ादीनाम् । साक्ष 

च वचांसि च तान्युक्तानि यैरित्यथे. । त्रियक्षराब्दः पात्रादिः । अभ्यधिको सङ्कयागुणी यत्र 

तानि । साक्ष्याचन्तरेति पादः । ते इति वादिनिर्दिष्टसाक्ष्यादय. । राहूपराग इतिवत् 

सक्ठमीव्याह-- निमित्तेति । सवै--पाश्वस्थाः  एथगथमाह-- प्रत्येकमिति । पञ्चशतशब्दो 

बहुत्रीहिः तत्परिच्छिन्नपणेनेलय्थः । एवमग्रेऽपि । ननु अचतेप्विति सामान्योक्छस्य साम- 

न्तसात्रविषयतेव कथमत आह -- सामन्तेति,--तन्मा्रैयथः । यथोक्तेन-- यथा 

शाख्क्तप्रकारेण । नारदो ऽपीति अस्य स्यबन्तस्पशपूवंकडुक्तवानिदत्रान्वयः। सर्वे इत्यस्य 

मभ्यमणिन्ययेनोभयत्रान्वयः । मध्यमेति कमे । दण्डया; आ्याः। प्रहणार्थोऽत्र दण्डि, न 

तु निहा्ैः } व्यापारद्वयाथैस्वेन दविकमंकताऽस्य । एव मूरेऽपि । जभ्रेऽपि च । शेषाः 
(ती | अ 11 

१७ च वदि! २--८, २५७ । ३-११,.७.।४ त तेति, ५. फ.ठः। 

नतेति - वादिनिदिष्टसाक्षयादीनाममीषामिति भावः । ते २०। 
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श्चदनृतं त्रूयुनियुक्ता भूमिकमोणि । प्रयेकं तु जघन्यास्त विनेयाः प्सातम् ॥ ”? 
इति तत्संसक्तादिषु ॒प्रथमसाहसमुक्तथान् । मोखादीनामपि तमेव दण्डमाह-- 
“' मलब्द्धादयस्वन्ये दण्डगला पृथक् पृथक् । विनेयाः प्रथमेनैव साहसनानृते 
स्थिताः ॥ `” इति । आदिग्रहणेन गोपश्कुनिकव्याधघवनमोचराणां ग्रहणम् । यद्यपि 
दाङुनिकार्दानां पापरतत्वािङ्गप्रदन पणवोपयागो न साक्षात्सीमानिणये, तथापि 

िङ्गददोन एव मृषामाषित्संमवादण्डविधानसुपपद्यत ए] “' अनृते तु पुथग्दण्डवाः'' 

इवयेतदण्डविधानमन्ञानविषयम्--^“ बहूनां तु गृर्हतानां न स्वे निणयं यदि | 
कुयुभयाद्रा छोभाद्वा दण्डबास्तृत्तमसाहसम् ॥"' इति ज्ञानविपये साक्ष्यार्दानां कालयाय- 

नेन दण्डान्तरवेधानात् । तथा साक्षिवचनमेदेऽप्ययमेव दण्डस्तेनेवोक्तः-*“ की - 
विते यदि मेदः स्यादण्डयास्तूत्तमसा हसम् ) ” इति । एवमनज्ञानादिनाऽनृतवदने 

सुबोधिनी 

धानाद्योगीश्वरोक्तदण्डस्य सामन्तविषयत्वमेव युक्तमिस्यथः ।! जघन्यास्त इति - जघन्या 

दुष्टा इत्यथः । एतदण्डविधानमज्ञानविषयमिति--“अनृते ठु एथग्दण्डयाः "` इत्यारभ्य यो 
दण्डः ग्रादर्चे योगीश्वरमनुनारदाघुक्त, तद्विधानमिव्यथैः। तन्न देत॒माह-बहूनामियादिना । 

--अत्र भयाद्वा खोभद्धेति हेतूपादानात् ज्ञानविषयस्वं स्फुटम् ॥ १५२“ ॥ 

बारभट्री 

-- सामन्तमिन्नाः साक्ष्यादयः भृसीमानिणेयप्ररिताः । जघन्याः-- दुष्टाः । विनेयाः-- 

दण्ड्याः । तमेव~--प्रथमसाहसाल्यमेव । दण्डगलया--दण्डाख्मोक्तरीत्या दण्डज्ञोनन | 

नारद् एवायम् । नारदोक्तादिसङ्ग्राद्यमाह -- आदीति । साक्षादिते अधा्िक्स्वान्। 

तथा च तत्र दण्डस्य नोपयोग इति कथं तेषामादिना अहणामिति भावः} विदहषान्तर- 

माह--अनतोविति। इयेतदिति--इव्यारभ्य यन्मूरमनुनारदादिप्रदक्षितमिल्थंः । अत्र 

हेतुमाह - बहूनान्त्विति, --निर्णेतृत्वेन समाश्चितानां बहूनां साक्ष्यादीनां मध्ये यट 

सर्वैऽपि साक्ष्यादयः प्रयेकमुक्तदेतुतो निणेयं न कुयुरिव्याद्यथैः ; अत्र भयाद्वा रोमाद्रेति 

हेतृक्तया हानःवेषयत्वं स्पष्टमेव । तदाह--ज्ञानेति | विह्ञेषान्तरमाह-तथेति,-- 

किञ्चेत्य्यः तद्रदिवर्थो वा । अयमेव उत्तमसाहसास्य एव । तेनैव काल्यायनेनेव । 

एवमग्रेऽपि । विसेषान्तरमाह--एवमि ति,--उक्तप्रकारेणत्यथः । आदिना ज्ञानग्रहः । 

१. ना०११. ८.1 २ ख. शब्देन $ घ. मरहणात् | ३. क. वचने | ४ थ. द्. प्रदर्शितः। 

,थ. द् नांतुगृहीतानामि० ¦ &. प. ब सारो०। 

10 
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८८८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः | व्यवहाराध्पयि 

साक््यादीन् दण्डयित्वा पुनः सीमाविचारः प्रवतेयितम्यः । “ अज्ञानोक्तौ दण्डयित्वा 
पुनः सीमां विचारयेत्, "'इतयुक्ता--“ “वयक्ता दुष्टस्तु सामान्तानन्यान्मोखादेभिः सह। 

संमिश्रय कारयेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुः|” इति निर्णयप्रकारस्तनेवोक्तः ॥ १५२] 
यदा पुनः सामन्त भृतयो ज्ञातारथिद्वानि च न सन्ति, तदा कथं निभे च्यत आह-- 

अभवे ज्ञातरचिह्वानां राजा स्नः म्रवरतिता ॥ १५३ ॥ 
ज्ञातां सामन्तादीनां लिङ्गादीनां च इृक्षादीनामभावे राजेव सीप्नः प्रवतिता 

प्रवर्तयिता | अन्तभोवितोऽत्र ग्यथेः । प्रामहयमध्यवर्तिनीं विवादास्पदीमूतां सुवं 
समं प्रविमज्य "अस्येयं भूरस्येयैम्ः इव्युभयोः समप्यं तन्मध्ये सीमालिङ्गानि कुयौत्। 
यदा तस्यां भूमावन्यतरस्योपकारातिशयो दृश्यते, तदा तस्येव ग्रामस्य सकला मूः 

समर्पणीया; यथाऽऽह मनुः--“'सीमायामविषद्यायां स्वयं राजेव धर्मवित् । प्रदिे- 

सुबोधिनी 

यदा वैँस्यामैति--किवादास्पदीभरूतायां भुग्यन्यतरस्य ग्रामस्याधिकोपकारसम्भवे 

यावस्युपत्युक्ता भरः, तावती सवोपि देयेव्यथः , सीर्मायामिति । अस्याथः-लिङ्गसक्षया- 

दभावेन सीमनि परिच्छेत्तमशक्यायां धर्म्॑ञो राजा स्वयं पक्षपातरहितस्सन् यस्य॒ ्राम- 

स्य यावति भूभागे उपकारातिश्चयस्तावाचुपकारातिक्ययवश्चात् तस्य मामस्य प्रदिशेत् 

निर्दिशेदिति ॥ १५२ ॥ 

बारभदी 

अन्न मानमाद--अङ्ञानोक्ताविति,-- “ जञानेन हि वि्च्यन्ते सामन्ता निणैयं ति 1 

इत्यस्याऽऽदिः । यत इष्यादिः । संमिश्रध मिश्रीकृल ॥ १५२८ ॥ 

मूरमवतारयति-- यदाति | पुनः च । चिह्धानामिति न्द्र इव्याह- ्ातणाभिति | 

साक्षिणां मूखानुक्तस्वादाह-सामन्तति | चिह्वानामिव्यस्याथां - लिङ्खानाञचेति । उक्ते- 

तोरेवाऽऽह-राजैबति | यथाश्रते बधादाह--प्रवतोयेतेति । तदुपपादयति-अन्त- 

रित.- वयापारद्रयाथस्वं तस्येति भावः । तस्प्रकारमाह--ग्रामेति | समस्यादिति 

न्यायेनाऽऽह-- समामिति | तत्र विशेषमाह-- यदेति ,--विवादास्पदी भूतायां भुवि 

अन्यतरस्य अआमस्याधिकोपकारसंभवे यावल्युपयुक्ता तावती सवौपि तस्य देयेल्यथेः । 
(क क, के क सीमायां क # क # 

सीमायामिति ।लिङ्गा्यभावेन परिच्छेत्तमशक्यायां सीमायां धमेज्ञोऽन्यासंभ वादराजव स्वय 

१. ज्ञाति २. क. घ येमूरतयु०। ३ थ. इ. स्यांमूमाविति। 9. थ द्. यामविषद्यायामिति। 

५. त. सीम०। 
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द्ूमिमेकेपासुपकारादिति सिति: |” इति ॥ १५३ ॥ 
जसल्यामायतद्धावाशद्रा मस्याः स्परन्ययपृरतां दरणिनुमदिकमाह-- 

भारामायतनग्रामानेपानोयानवेदमस्च ! 
एष एव विधिन्ञेयो वषौम्बुप्रवेहादिषु ॥ १५४ ॥ 

यशा स्यात्तदा प्रछ्चप्रकाञ्चानि ज्ानचद्धनिन स्युः, तदा राजा प्रवर्तिता यद्या सीमाकारक 
इत्यथः ॥ १५३ ॥ 

योऽयं क्त्रसीमादिर्तः आरामायतनग्रामेयादि ॥ १५४ ॥ 

सुबोधिनी 

अतिदेले धकम् (आकाङ्कुत ?) इति न्यायेन यत्राधिकाश्चङ्का, तत्र पूर्वोक्तविपर्या- 
सादशयप्रतीतेस्तद्रद्वावाभावेनातद्रद्धावाशङ्कायःं पूर्वोक्तवदवतदपव्यतिदेशो वक्तम्यो यथा- 

ऽऽहिता्चेः पिण्डयपिकयक्तं विधाय एवमनाहिताघ्चेरिव्यनाहिनाञ्चेरातिदेशः । प्रकृते तु " सीम्नो 

विवादे शचेत्रस्यः 'इर्यादिना यो न्यायोऽभिहितः, तस्याऽऽरामादीनामत्यन्ततुल्यत्वेन तेष्वतिद- 

दानपेश्चस्वात्^“आरामायतनः?इति वक्ष्यमाणवचनं निष्प्रयोजनमित्याज्ङूय,भवस्वेवं तथाऽपि 

न्यायप्रमवान्यपि वाक्यानि सन्तीति शिष्यदिक्नायं पूवर्तिन्यायसिद्धाथमेव विषयान्तरष्वपि 
[क 

वाक्येन सङ्गृह्वातीव्याह-असत्यामप्यतट्द्रावाशङ्कायामिति,-- तत तादक् स्वरूपमस्या- 

बारुभट्री 

पश्चपातरहितस्सन् येषामुपकारातिश्ञयः तेषामेव ततः प्रदिश्चत्-निर्दिशेदिलथंः ॥ १५३ ॥ 

उत्तरसङ्गतिमाह-- अस्यामिति } तन तादक् स्वरूपमस्यास्तीति तद्त् 

तद्वतो भावः तद्रद्धाव; ततो नज॒समासः; तस्यामाशङ्काः--तस्यामस्रत्यामपत्यथेः । 

सस्याः-- वक्ष्यमाणाया । अयं भावः--““ अतिदेशो हि अधिकमाकाह्कुते '' इति 

जभिनीयन्यायेन यत्राधिकाशङ्का तत्र पूर्वाक्तविषयसाददयाप्रतीतेस्तद्रद्धावाभविना- 
तदरद्धावाशङ्कायां पूवौक्वदेतदपीत्यविदे्ो वाच्यः -- यथा जहितः पिण्ड- 

पितृयज्ञ विधाय एवमनादिताघ्नेरिषति तस्यातिदेश्चः । अ्रङृते तु सीम्नो विवादं 
इत्यादिना यो न्याय उक्तः श्चे्रादिसीमायां, तस्याऽऽरामादेस्तस्यामत्यन्ततुल्यष्वेन 
संभवेन तेष्वतिदेरानपेश्चव्वन* आराम `? इति वक्ष्यमाणवचनं निष्फरु यद्यपि, वथाऽ- 

पि न्यायम्रभवान्यपि वचांसि सन्तीति शिष्यबोधाथमुक्छन्याचतिद्धाथंसपि विषयान्तरेषु 

१.--८. २६५. ! २. वि० वहषुच 1 ३. त. रोद्य ० । ४. त. यायाः सा० । ५. थ, 

द्. वमेवाना०} &. व्य० १५०. । 9. त. द्. यव । <. थ. इ. वचनानि | ९. थ.द्. वचनेन | 
12 
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८९० याज्ञवस्क्यस्मरतिः [व्यवहाराध्याये 

आरामः पुष्पफटोपचयहेतुभूमागः ; आयतनं निवेदनं पटाकूटाय्थं 

विभक्तो मूप्रदेशः; प्रामः प्रिद्धः,--्रामप्रहणं च नगराद्ुपलक्षणाथेम् ; निपानं 
पानीयस्थानं कूपवापीप्रभृतिकम् ; उद्यानं क्रीडाथौ भूमिः ; वेदम गृहम्--एते- 
ष्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाक्ष्यादिलक्षणो विधिः ज्ञातव्यः } तथा प्रवषणोद्धूतजल- 
प्रवहिष्ु अनयोभृहयोर्मध्येन जरोघः प्रवहति अनये्येवे प्रकारे विवादे । आदि. 
ग्रहणास्प्ासादादिष्वपि प्राचीन एव विधिर्वेदितव्यः | तथा च काव्यायनः- 
“शकषत्रदूपतडागानां केदारारामयोरपि। गृहप्रासादावसथदपदेवगृहेष च।*?इति।। १५४॥ 

सीमानिणैयमक्ता तस्रसङ्गन मयोदाप्रमेदनादौ दण्डमाह-- 

मर्यादायाः परभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । 
्षिच्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ १५५ ॥ 

ञक्तमादक्तरदीना च--मयोदायाः प्रमेदे चेत्यादि ॥ १५५ ॥ 
साहसदण्ड्या इत्यथेेषः) मयौदामेदे प्रथमसाहस्तः-- साध द्विशतं ; क्षन्रहरणे त॒ 

उत्तमसाहसः साशीतिः पणसाहखः; सीमातिक्रमणे मध्यमः ॥ ५५ ॥ 

सुबोधिनी 

स्तीति तद्रतो मावस्तद्रद्धावः तस्याऽऽशङ्का; तस्यामसत्यामपि इत्येवं समासयोजना । 

आयतनं निवेशन मिस्युक्त्वा तदेव विविच्य दशेयति-- पटाखकूटायथमिति ॥ ५५४ ॥ 

बालभदटरी 
वचनेनातिदिश्यतीति तदर्थभूतानिवेशनमेव विश्दयति-परारेति । कूटं समहः । 

आदिना चृणान्तरकाष्टादिपरिग्रहः । न्यूनतां निराचष्टे ग्रामेति । चो-च्युच्कमे । तदु- 

पलक्षणाथैमपिः; । यद्यपि ^ आहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजरूाशये । * ईत्यमरेणोक्तम्; 

तथाऽप्युपरक्षणस्वेनाऽऽह--पानीयेति। मभृतिना अन्यस्यापि ग्रहणम् } एवं पदाथानुक्ता 

वाक्याथेमाह--एतेष्वि ति|अभिमं स्वतन्त्रमित्याइ--तथेति। भ्रबहब्दो भयादित्वात् (१) 

साधुः| “केदारो वप्रमच्िया््ः*। गृहं सामान्यम् । यच्यपि “प्रासादो देवभूयुजाम्* ईय 

मरः, तथाऽप्यत्र तयोः प्रथगुक्तेः प्रासादो महागृहम् भ्रासादोऽपि । उभय त्राधिकरणे घन् । 

आङ्धिकः । आये आवस्षथमभिमव् ग्रहम् ॥ १२४ ॥ 

तथाश्चब्दस्समुश्ये । सीमातिक्रमणं तसुहछङ्खय गमनं न विवक्षितं दण्डविशेषोक्त 

१. ख. वापौकूप० । ज. कूपग्र० । २. ख. डावनम् । ३. वि° कषत्रस्य हरणे तथा | 
सीमातिक्रमणे दण्ड्याद्यध० 1 ४.--प्र° वा० २६१. | ५ (१1 ६~--दि० पु० २७, 



९०४ याशवस्क्यस्मृतिः | व्यवहाराध्याये 

प | > न ् (^ 9१ 5 (~ न 

पाटो दातुमहोति । यदि देशे च काटे च स्वामिनः सखस्य रसति।।'' इति। दव॑गृता- 

ना पुनः कणीदि प्रद्चनीयम्-“ कर्णो चम॑ च वारश्च बक्ति साय च 

रोचनाम्। पञ्ुु स्व॑मिना दयान्मृतेषवङ्गानि दशेयन् ॥' ईति मनुस्मरणात् १६४॥ 

परिच्छिन्नवेतनो दत्तवेतनो वा गोपः प्रातयेथारपिंतान् साय प्रत्यषैयेत् अपेणवचनाचा- 
विषेष [कप 

समर्षितप्रणाद्ेनापराध । गोपवचन च पद्यूनिस्युपकमात् सवैपञयुपारोपलक्षणार्थं प्रमादे 
नोपेश्चया मृता प्रणष्टा वा ये पशव, ते च पाठेनैव देया । राजन्यनिवेदितस्य पूर्वो मावेदि- 

तस्पुरुष (?) ॥ १६५४ ॥ 

सुबोधिनी 

दातु पारो नाहेति, यदि तस्मिन्नेव देशे हरणोत्तरकार्मेव खस्तरामिने कथयतत्यि्थ; । 
वीणाधिति--चम त्वक् ; वाखा रोमानि चिह्ञभरूतानि › वस्तिमूत्राधाराद्धविशेषः । 

लायुवैखरसा , «अथ वखरसा । स्नायुः”? इप्यमरः, रोचना गोरोचना , एतानि स्वामिषु 
दध्यात् । पञ्यषु॒रूतेष्वन्यान्यप्यज्गानि ापकानि दशेयेत् । “अङ्कश्च दयेत्? इति 

परे पशदेहस्थितान् सुद्रादीनपि चिह्वानि दशेयेदिस्यथः ॥ १६४ ॥ 

नारभद्री 

द्ुदघोषेण प्रसिद्ध मपहृत पारो दातु नाहंति यदितस्मिन्नेव देशे हरणे तस्मिन्नेव कारे हरणो त्तर 
मेव स्वस्य स्वामिने कथयतीयथः शेषत्वविवक्षया षष्ठी अन्यथातु दाप्य एव] अत एव तत्न 
न पारु दातुमहेतीप्ुक्तम् › न तुनद्प्य इति। तु एन --इुनरियिव पटे प्वथः सः । चर्म 
त्वक् › वारान् रोमानि चिह्वभूतानि , वस्तिः मूत्राधारोऽद्गविशेषः। «८ वास्तिनाभिक्यो 
रथः”* ईतयमरः। सतयुवेसा “अथ वस्नसा स्नायु, खियाम् 'इष्यमं । पायुनीति पाडन्तरम्। 
रोचना--गोरोचनः, एतानि पञ्स्वामिषु वेवक्षिकसप्तमी दचात्। तुः चै सृतेष्वि्युभया- 
न्वयि! तथा च तेषु मृतेषु अन्यान्यगानि ज्ञापकानि शङ्धसुरादीनि दहयेदित्यथः। अङ्धाश्वद्- 

पाठे पश्ुदेहस्थितान्मुद्रादि चिदह्वानपि दरौयेदिष्यथ. । अङ्कानीति परे तेषु रतेषु अंकान् 
चिहयानि दह्ीयन् सः कणौदिकं तेभ्यो दद्यादिलयथं । अगानीति पटेऽष्येवम् । इति 
मयुवचनादेति पाठः इति स्मरणादिति पाठऽपि तथा॥१६४॥ 

-----------------
--------------- 

१.--८ २३२, २२४ |२.ख ग. वरानपृ०।२.क धङ् वच दछन पायूनि। 
४ख.ग डुपूस्वामिन ५ थ द गँ चमैचेति | ६--२ म०३३२.।७ फ क्षाया। 
< २१ मण ३२५. | 
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परकीयां भूमिर्मेपहरन् नाशयनपि सेतुजटप्रवाहवन्धः क्षे्रस्वामिना न प्र 
तिषेष्यः; स चेदीपषरत्पीडाकरो वहूपकारकश्च भवति | कूपश्वात्पक्षेत्रव्यापिवेनास्प- 

वाघो बहूदकलेन रवदूपकारकंः+अतो नैव निवारणीयः) कूपप्रहणं च वापीपुष्कर्ा- 
द॒परक्षणाधम् } यदा पुनरसौ सेधितर्बाततितया बह्वाधो नयादिसर्मापकषेत्रवार्त- 
तया अल्पोपकारकः तदाऽसौ निषेध्य इत्यथौटुक्तं मवति । सेतोश्च दैविध्यमुक्तं 
नारदेन--““ सेतुश्च द्विविधो ज्ञयः खेयो बन्ध्यस्तथैव च | तोयप्रबतेनाव्छयो बन्ध्यः 
स्यात्तननिवतंनात्।।' ईति । यदा त्वन्यानि्भैतं सेतुं मेदनादिना नष्टं स्वयं संस्करोति 

तद् पूवस्वामिनं तद्रसं नपवा ष्व संस्वुयात् ; यथाऽऽह नारदः-" रप्वत्त 

सुत्सनमपृष्टा स्वामिनं त॒ यः । सेतुं प्रबतेयेत्कश्चिन स॒तत्फढमाग्भवेत ॥ मृते तु 

स्वामिनि पुनस्तद्ंसये वाऽपि मानवे । राजानमामन्व्य रततः कुयात्सेतुप्रवतनम्।।'' 
ईति ॥ १५६ ॥ 

ततः क्षेचस्वामिना न निवारणीयः। तथा च तद्ागोपार मरसिद्धमेव '"परभूमि हरेष्छूपस्स्व- 

स्पक्षषत्रो बहूद कः। ? इति । स्वव्पश्चेत्रमध्येन क्षेत्रान्तरप्रसेचनाथं नीयमानाः कुस्याभिः 
परकीयां भमि हरेत्कूप इति प्रवादादिदमवगच्छामः-- सतुन प्रतिषेध्यत इति] यद्वा अस्यां- 

नोऽथः | यस्य कषित्र स्वल्पदोषो बहूदकः खन्यमानः कूपः स्यात् , तस्यासौ खन्यमानो 
राजोपष्ारकस्वेन क्षेत्रस्वामिनो भूमि हरेदिति ॥ ९५६ ॥ 

बार्भद्री 

परेति पूबोन्वयी्याह-- परेति | जलप्रेति पाठः । सावैत्रिकमिव्याह--स इति | 
च न (५ त्वथ॑मह-- चेदिति | अल्पेलयस्याथेः--इंषाटिते | कल्यणलस्याथः-वहिति । प्राग्बदे- 

क = म क क 

वाऽऽह--कूपोति | चः प्राग्वत् । हितीये विकेपणसूचितं विशेषमाह-- यदा पुनरैति | 

असौ-पादिः' तोयेति-यत्राधो जलप्रवाहः स खयः, तत्रोपर्वैव खनित्वा काष्टाद्यारोपणात् 

यत्र सवौस्मना जरनिरोध एव स बन्धनीयष्वात् बन्ध्य इल्यः । अत एव तेनैवोक्तम्-- 
““नास्तरेणोदकं सस्यनारशश्चाद्युदके भवेत् । यंत्र वाऽनुद्के दोषः स एवाष्युदके भवेत् ॥ ›' 
'ईति । पूर्वेति पूवैस्थितामित्यथैः। स्वामिनीत्यमेऽध्याहारापकषौभ्यां तद्ंस्यमामन््येत्यादेः 

संबन्धः | तद्धश्ये मानवेऽपि, पुनस्तु सते राजानमिव्याद्न्वयः । अन्यथा द्वितीयपादानथक्यं 

स्पष्टमेव ॥ ४५६ ॥ 

१.क. मिं ह्० | २. क. निषे०। ३. ख. कल्याणकारकशातो बहूदको नै० । ४. ग. घ. 
को नै०। ५. क. घ. सममऽ०; ड.च छ. समक्षे ° । &.--- १५ १८. । ७. क, पुनः, च. सतम् । 

८.--११., २०. २१. \ ९. फ. य एवज ° । १०. ना० ११ १९. 
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छत्-वापिनं रस्युपदिषटमः उदानं नताः प्रवतेभिनारं प्रयाह-- 
~ म (~ > = =, $ €", 

रवासन सजनवद्व क्षत सतु षवत॑त् । 
स त्प क्न (क क &\ 

त्पन्न स्वाना ममस्तद मव महापतः ॥ १५७ ॥ 

षित्रस्वाभिनमनभ्युपगम्य तदमवे राजानं ग ५: परक्षत्र सेतुं पवतंयति, 

असौ न फर्माग् भवति; अपि तु तदुतपन्न फटे ह्षेत्रस्वामिनो भोगः, तदमत्रे राज्ञ 
तस्मास्राथेनया अथदानेन वा क्षित्रस्वामिने तदमव राजानं वाऽनृङ्ञप्येव परश्चत्र 

सेतुः प्रवतेनय इति तात्पर्याथेः ॥ १५७ ॥ 

षेत्रस्वामिना सेतु प्रतिषध्य इ्युक्तप्; इदानी तस्यव प्रसनानुप्रनक्तया कचिषठिध्यन्तरमाह - 

फाराहतमपि क्षेत्रे न कुयौयो न कारयेत्। 
क 

एवं च सति स्षत्रस्वाम्यननुक्ञयाऽपि सेतुभचृत्तमसक्वाइ-- स्वामिने याजन. 
वेदयव् ९१ म ५ # कृ क (0 

वेयव क्त्र सेत प्रकस्पयेदित्यादि ॥ १५७ ॥ 
यत्त स्वामिनाऽर्पितं कषत्रं कषको हराङ्कित त्वा करेषादिना न ऊयोत्() न कारयद्ाः 
क, १५, (५५ क्षर नि 

तत्र कथमित्यपेक्षित जह--फाटहतमपि क्षेत्रमित्यादि ॥ १५८ ॥ 

सुबोधिनी 

इदानीभिति । तस्येव क्षिवस्वःमिन एव । स्वामिसम्बन्धि क्षेत्र ततूसम्बन्धी 

बाङमद्री 

सद्धतिमाह-- कषुत्रेति । अन्ियत्यस्य ाक्षणिकमभिमतमथेमाह - अनभ्युपेति | 

यथाश्रते तु विरोधः स्पष्ट एव ! न्यूनतां नारदतः प्रां निराशे तदभावे इति | 

आषैत्वात् कर्मणि चतौ । अथौदाह- परेति | छिङ्थाऽविवाक्षित इत्याह -- प्रवतयतीति | 
(भ क 

फल्तिथमाह-- तस्मादिति | १५७ ॥ 

भ्यवहितसङ्गतिमाह -- क्षेत्रेति । तस्यैव--भषत्रस्वामिन एव । प्रसक्तेति 
--ग्रस्तुतसीमानिणयप्रसक्तमययादाप्रभदनादिदण्डानुप्रसाक्तिः तन्निषेधकक्ष्रस्वामिदण्डतये- 

त्यथ; । स्वामिसबन्धिक्षेवं तत्संबन्धात् क्षेत्नरगतविचार इति भावः । क्वाचित् 

--न तु सर्वत्र } विध्यन्तरम् -- अन्यविधिम् } अङ्गीकारं विना तदसंभवादाह -- 

१. ख. यम् | २. थ. द. नीं तस्येवप्रसनथादुपरसक्तयेति । 
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स प्रदाप्यः कुष्टफर क्षच्रमन्येन कारयेत् ॥ १५८ ॥ 
यः पुनः क्षत्रस्वामिपार्् अहमद क्षेत कृषामीति अङ्गीकृ पश्वादुत्खजति, 

न चान्येन क्षयाति, तच क्षेत्रं यथपि फालाहतं इषद्धरेन विदारितं न सम्यग्बीज- 
वापा, तथाऽपि तस्याकृ्टस्य फर यावत्तत्रोत्पत्यहै सामान्तादिकल्ितं, तावदसौ 
कषंको दापनीयः । तच्च क्षेत प्रवकषकादाच्छिघान्येन कारयेत् ॥ १५८ ॥ 

|| इति सीमाविवादप्रकरणम् ॥ 

सुबोधिनी 

्षत्रगतविचारः, एुवं प्रसक्तानुप्रसक्तिरन्यत्र द्र्टन्या। तं प्रैदाप्योति-- तम् अक्ृष्टशदं प्रदा- 

प्यत्यन्वयः । अक्ृष्टशञदमिल्येतत् पदं भ्यच््- तस्याक्ृष्टस्य॒फरमिते ॥ १५८ ॥ 

इति भङ्ववेश्ेश्वरविरचितायां सुतलोधिन्यां सामाविवादप्रकरणम् ॥ 
बारुमद्री 

क्षित्रह्लामिपाश्च इति । योग्यतया आदौ द्वितीयपादाथैमाह -- पश्चादति | 

आदपादाथेमाह-- तच क्षत्रामिति । अपिसूचितमाह- यद्यपीति | जङ्ः फारदेश्वाथौ- 

नाह - इषादति | तव्फङ्तिमाह- नेति “सख ॒भ्रदाग्यः कष्टकरम्? इति पाठेनाऽऽह- 

तस्थेति। ईंषत्कषणात् कष्टाथमाह--अक्रष्टस्येतिस इत्यस्याथमाह--असाविति) प्रदाप्य 

इस्यस्याथमाह--दापेति | इृषटशदमिति परेऽपि शदश्चब्देन फर्मेव । एतेन तं प्रदाप्या- 

कृष्शदामेत्ति तं अङ्ृष्टश्चदं प्रदाप्येस्यन्वयः । अङ्ष्टशदमिति भ्याचष्टे -- तस्याङ्कष्टस्य 

फरमिति प्रच्योक्तमपास्तम् -- असंबद्धत्वात् व्याख्यानविरोधाच्च ॥ १५८ ॥ इति 

सीमाविवादः ॥ 

१. थ. दु. प्याकरृष्टशदमिति । 



अथ खामिपाटविबादम्रकरणम् १० 

व्यवहारपदानां परस्परटेतुहतुमद्धावामावान् 'न्षामाचपृणादानम्'” त्यादिना पटक्रमो न 

विवक्षित इति व्युक्करमण स्वापिपाखविवादोऽभिधीयते- 

माषानष्टौ तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी 

दण्डनीया तदर्धं तु गौस्तदधमजाविकम् ॥ १५९ ॥ 

परसस्यविनाङकाणी महिषी अष्टौ माषान्दण्डनीया ; गस्तदर्ध--चतुरो 
माषान् ; अजा मेषाश्च माषदरयं दण्डनीयाः । महिष्यादीनां घनसंबन्धामावात्तत्छामी 

पुरुषो ठदैयते । माषश्वाव्र ताम्रिकपणस्य विरांति्मो मागः--““माषो -विंदातिमो 
भागः पणस्य परिकीर्तितः ।' ईति नारदस्मरणात् । एताज्ञानविषयम् । 

यदि तु पञ्चपारापराधात् स्वाम्यपराघाद्रा पश्चवः सस्योपधातं कुयुः, ततर कथं 

तत्रापि दे-माषानष्टौ तु महिषीत्यादि ॥ १५९ ॥ 

काषीपण्विश्षतिभागो- -माषः । स्वष्टमन्यत् ॥ १५९ ॥ 

बांरभद्री 

व्यवहिताव्यवहितसङ्गल्यभावेऽपि महाप्रकरणसङ्गतिमाद-व्यवेति।| कमः-मनृक्ः। 

अथोदाह-- प्रेति । इदं सवै ॒विक्ेषणं यथासंभवम् । तदधेमिति-- सर्माशवाचित्वेऽपि 

पाक्षिकषष्ठीतस्पुरूषः । अजाविकमिति- समाहद्वन्द्ः पाक्षिक ईल्याह-- अजा 

इति । असङ्गतिं परिहरति- महीति } अभ्रिमोपयोगिनं विदेषमाई--माषश्चेति | 

एवममे सवत्र बोध्यम् । ताप्रिकोति ^“ ताश्रिकः कर्षिकः पणः*” इति मृल्याध्याये काल्याय- 

नेन द्विरुक्तेः, मृकेऽपि उक्त्वाश्च । इदं स्च सूल्याध्यायप्विवरणे मत्कृते स्पष्टम् ¦ तत एव 
+. 

१. वि० जादिकम् | २. क. ण्डाः । ३. त. गृह्यते । ४. ख. तिमो। ५. क. ङ. 

च. छ तितमो । &. ¢) । ७ क. वचनात् । 
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ओ चर, च्रे, = [क “~ {~ ^~ [भ् ड १ 

्ञानपूर्वे तु ““पणस्य पादो द्र गां तु द्विुणं महिषौ तथा । तथाऽजाविकवत्सानां पादो 

दण्डः प्रकीर्तितः।'* इति स्पर्यन्तरोक्त द्रष्टभ्यम् } यप्पुननोरदेनोक्तम “माषं गां 

दापयेदण्डं द्वौ माषौ महिषीं तथा । तथाऽजाविकवत्सानां दण्डः स्यादघंमाषिकः।।' 

इति, तत्पुनः प्ररोहयोम्यमूढावदोषभक्षणवेषयम् ॥ १५९. ॥ 
धपराधातिङ्ञयेन कचिदण्डद्रेगुण्यमा- 

[काका ९ * = [9 = 
भक्षयत्वाषवद्ामा यवयाक्ताद्ुद्ना दुम: 

यटि परावः परक्षेत्रे सस्यं भक्षयिता तत्रैवानिवासिताः शेरते, तदा यथोक्ता- 
~ (कि 

दण्डाद्िगुणो दण्डो वेदितव्यः; सवत्सानां पुनभक्तायत्वोपवष्टानां यथाक्ताचतुयुणा 

उपह प्रपखायेताचासवः; याद् तु तत्रव उपावश्चयुः ततः-- भक्षयित्वोपविष्- 

ना हगुणा वसता दम इत्याद । | १६० ॥ 

भश्चयित्नोपविष्टानामवसतां पूवाक्तद्वियुणो दण्डः कायः | वसतां तु चतुगुणः 

सुबोधिनी 

ज्ञानपूर्व तु पणस्येति-- गां ग्रति द्रौ पादौ पर्णस्य दण्डः ; महिषीं प्रति तहि 

गुणं सम्पूर्णः पणो दण्डः; अजाविकवस्सानां तु पणस्य चतुर्थो मागो दृण्डः इत्यथः ] दण्डा- 

धिक्यादेव ज्ञानविषयत्वं गस्यते ॥ १५९ ॥ 

यथोक्तदिगुणो दण्डो वेदितव्य दाति ¦ अक्षन तु ^“ मापानष्टो तु महिषी" 

इष्यादिनो क्तात् द्वियुणदण्डः । ानपूवकत्वे ठु“ पणस्य पादौ द्वौ गास्” इत्यादिनोक्तात् 

द्विगुणो दण्ड इति विवेक्तव्यम् यथोकर्तादिति-जच्रापि पूववदेव विवेको दष्ट्यः॥ १५९८॥ 

बार्मद्धी 

बोध्यम । विरतिमेल्याषम् । कातीयमह-पणस्येति । गां प्रति द्व पादा पणस्याघभागा 

दण्डः ] महिषीं भ्रति तदिगुणम् - संपूण; पणो दण्डः । अजादीनां तु पणस्य चतुथा मागा 

दण्ड इत्यथः । अत्र दण्डाधिक्यादेव क्ञानविषयतेति गम्यते--अन्यथा 1वराधापत्तः । 

अन्यविरोधं परिहरति--यत्पुनरिति । तथाशब्द उभयत्र समुचय साद्स्थे वा । तत्पुन- 

रिक्तै--दण्डस्य न्यूनत्वात् ॥ १५९ ॥ 

कैवाधेत्--नारदाचयुक्तभिन्नविषये । यथोक्तादिति--भज्ञाने  माषानष्टौ * इति 

१,--१. ३१.।२.थ. स्य पादो दौ पादौ पणस्यार्धे (£) द. स्य पादौ गामिति। 

३. द्. स्यर्भौ ®) । ४. त. क्तेति। ५. थ. द. त् दण्डात् द्वियणेो द° 1 ६. थ. द्. 

ताच्चतु्ौण इति । ७. प. फ. ब॒! उत्तदेतोरेवाह--उकते सर्वत्रेति,--उक्तसवैस्य स्वयमिलयादिः, 

इति अधिकं, मृकानदगुणम् । 
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दण्डो वेदितव्यः“ वसतां द्वियुणः प्रोक्तः सवत्सानां चतुयुणः }') इति 
वचनात् ॥ ९५९ ॥ 

्त्रान्तरे पश्रनलरे वाऽतिदैरमाह-- 

सममेषां विवीतेऽपि खरो महिषीसमम् ॥ १६० ॥ 

विवीतः प्रचुरतृणकाष्ट रक्यमाणः परिगृहीतो भूप्रदराः, तदूपघातेऽपी- 

तरकषेत्रदण्डेन समे दण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यात् । खरश्च उष्टश्च खर्ट, -तन्मदि - 

धासमम् | महिषा सत्र यादरान दण्डन टदण्डयत, तत्र तदसेनव दण्डम ररा ष्र्म- 

पि प्रयेके दण्डनीयम् । सस्योपरोधकत्रे खरोष्टयोः प्रयेकं महिषीतुव्यत्रा- 

स्म्रयन्तरात् यच्चतत् क्षत्रापघते निरूपितं, तदेषां मदिष्यादीनां विवीतेऽपि समं तथव्रल्यः। 

विवीत च गोप्रचारक्चेत्रे खरोट महिषी समम्। एवं पीडाुसारान् । हस्त्यादिष्वपि दण्ड 

कर्पना राजदण्डवच्ेति ॥ १६० ॥ 

सुबाधिनी 
महीति - यत्र यस्मिन् क्षत्रे याशो यादक्परिमाणो दण्ड विहितः, तादृशेन 

तत्समेन दण्डन खरो दण्डनीयः । उष्टोऽपि तथव स्वापर्धे दण्डनीयो न तूभयमपि विरि- 

टं दण्डनीयमिलयथः । तत्र हेठुमाह-सस्योपरोधकत इते ॥ ॥ १६० ॥ 

वाटभद्धी 

मूराक्तात् द्विगुणो दण्डः ; क्तानपूवके ““ पणस्य” इति कातीयात् द्विगुणो दण्डः; अक्ञान- 
पूैके ताद्ये नारदोक्तात् द्विगुण इति विवेकः । एवं चतुर्ण इव्यन्नापि विवेको बोध्यः | 

कातीयमेवाऽऽह-- वसतापमिति.--अवस्सानामिति मावः ॥ १५९८ ॥ 
री सी 

आहति-यथक्रमं पादाम्यामितिं भतः ¦ विवीत इति त्राप्त्ययस्य त्रदर्धातां 

रूपम्; विङेष्रेण वीतं भ्यापनं तृणादेयंस्मिनिति व्युत्पत्तेः; तदष्ह-गप्रचुरेति। अत एर रश्षयेति| 

अत एव पुरीति | तस्य स्वरूपतो निमिचस्वादाह -- तदुपेति! इतरोति-सस्येव्यथः । 

^ बृक्षादीनां फलं सस्यम् "` इत्यमरः । योग्यतयाऽऽह-- विद्यादिति । महिषीसाम् 
ववक्षिकमाह- -महिषीति । यन्न क्षते यादृशो यत्पारमाणो दण्डस्तस्या वादतः, तते 

तादृशेनैव तत्समेनेव दण्डन खर उष्टश्च तथव स्वापराधे दण्डनीयो+ न तु विदिष्टसुमय- 

मपील्यथैः ! ननु समाहारदरदवात्तथावोचितमतोऽत्र हेतमाह--सस्योपेति,- तयोस्तन्नाशकवे 

9. ख. ग. रश्च उष्टरश्च | २-ख.- क्तेन } ३. थ. द्. षी य॒त्र या्डेनेति। ४.थ. द् 
ण्डो ऽभिहितः। ५. थ. द्. य इत्यथैः, 

173 
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दण्डस्यचापराधानुसारित्वात्वरोक्मेति समाहारो न विवक्षितः ॥ १६० ॥ 
परसस्यविनान्ञे गोस्वामिनो दण्ड उक्तः; इदानीं क्षेनस्वामिने फलमप्यसो दापयीय इत्याह-- 

यावत्सस्यं विनद्येत्तु तावस्स्यास््े्निणः फलम्! 
गोपस्ताञ्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमहेति ॥ १६१ ॥ 

सस्यग्रहणं कषत्रोपचयोपटक्षणाथम् ; यस्मिनकषत्रे यावसटारुघान्यादिकं गवा- 

दिभि्विनारित, तावक्षे्रफरमेतावति क्षेत्रे एतावद्भवतीति सामन्तैः परिकसितं 
त्षेतरस्वामिने गोमी दापनीयः; गोपस्तु ताडनीय एव न फं दापनीयः; गोप- 

स्य चँ ताडनं पूर्वाक्तथनदण्डसदहितमेव पार्दोषेण सस्यनारो द्रष्टव्यम्--“र्यौ 
अ, (१ नष्टा पाल्देषण गौस्तु सस्यानि नादयत् । न तत्र गोमिनो दण्डः पाटस्तं दण्ड- 

यावत् यस्यां विनरयेतेत्यादि ॥ १६१ ॥ 

सुबोधिनी 
“'गोपस्ताङ्वस्तु ` इत्ति वचनात् तस्य॒ धनदण्डाभावे प्रासेऽपवादमाह - गोपस्य 

क क क ॥ क, 9 क र 

चेति । पारो गोपालः) स्वदोषेणेति यावत्) पार्ने पारः । तदोषेणेति वा स्यास्येयम् । 

बाठभट्रो 

भस्येकं तयोस्तत्तट्त्वादिल्यथेः । आहारां ऽस्यन्तमेदाभावादिति भावः । नु वचनात्त- 

थेव कुतो न! अत आह--दण्डस्य चेति। जनन्वेवं कथं समाहारः?अत आह-खरोधशूपिति। 

अत एव पूवै स्वयमितरेतरयोगः कृतः ॥ १६० ॥ 

गोस्वामिन;-- गवादिस्वाभिनः । क्वचित् स्वामिन इत्येव पाठः । दण्ड; -- राज 

ग्राह्यः ! न्यूनतानिरासायाऽऽह-- सस्येति । अत एव विचीतस्यापि ग्रहणं, तदेवाऽऽह-- 
क क (५ 

यस्मिनिति। व्यवस्थाथमाह--एतावतीति। फएकिताथमाह -- तत्षत्रेति न फाटितमिति(?)। 
एतदवैरक्षण्य बोधक एव तुः | नन्वेवं धनदण्डोऽपि तस्य वचनान्न स्यादुतोऽपवादकं क्वचि - 

दाह - गोपस्य चेति । अतत एव न फरमित्येव प्रागुक्तम् । क्वाचित्कस्वमेवाऽऽह-- 
छ 

पटिति ---गोपारेत्यथे ‡} स्वदोषेणेति यावत् } पारनं पारः तदोषणेति वाऽश्रैः } अत्र मानं 

कातीयमाह-- येति | नष्टा-अच्द्यतां प्राप्ता) गोमिनः--गोस्वामिनः । ठुयपादं व्याच्े- 

$ क. स्याधिना० । वि० तावसत्री फं भवेत् । पारप्ताडयेत गोमी पूववद्० । २. 
ख. ग, च. छ. न्वः नास्ति । ४. क. योनष्टः। ५. ख. च. छ. नां। &. थ. द. च ताडनमिति। 

ख. ध्च्› नास्ति। ७. त. तिपार्नं पा० । ८. त. "वा नापि । 
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महते।।” इति वचनात् । गोमी पुनः स्वापराधेन सस्यनाशे पूर्वोक्तं दण्डमेषार्हति 
न ताडनम् } फलदानं पुनः सवत्र गोपेन एव--तत्फट्पुष्टमहिष्यादिक्षी रेणोपभोग- 
दारेण तक्षेत्रफरमागित्वात् } गवादिमगक्षेतावशिष्टं पलल्ादिकिं गोपिनैवं ग्रह्मतन्य- 
मू--मध्यस्थकल्पितमृस्यदानेन क्रीतप्रायकत्वात् ; अत ए नारदः-- ““गौभिस्तु 
भक्षितं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तानुमते देयं धान्यं यत्तत्र वापितम् ॥ 
पराकं गोमिनो देयं धान्यं वे कर्षकस्य तु ।” इति ॥ १६१ ॥ 

क्षेत्रविशेषे अपवादमाह- 

सुबोधिनी 
“गोमी तु पूर्वोक्त दण्डमहेति"* इत्यमुमश्ञ व्यच प्रोमी पुनरिति } गोमी सोस्वामी 

“गोमान् गोमी `` इलमरः । गोभि्विति ---अस्याथः- - गोभश्चितं सस्यं यः प्रतिया- 
चते, तस्मे सामन्तपरिकल्पितं तस्श्ेत्रवापितं धान्यं धान्यार्दिमूल्यं देयम् ! परार भक्षिता 
वशिष्टं वृणबुसादिकं गोस्वामिन दद्यात् । यो नरः प्रतियाचते तस्मि देयमिति सामान्याभि- 
धानेन विक्चेषाकाङ्कुायामथप्रकरणसिद्धमपि विशेष स्पष्टीकु्वन्राह--धान्याभेति „तस्मा 
एव क्षत्रस्वामिने प्रदातम्यमिलयथः ॥ २६१ ॥ 

बारुमदट्ी 

गोमी पुनरिति] “गोमी गोस्वामी गोमान्”" ईस्यमरः। निपातितोऽयम् ! अत्रापि तु सूचित- 

माह-द्ण्डमेवाहेति न ताडेति । एलं त॒ तुल्यतेवव्याह--फ़ठेति । विशेषमाह-- 

गवादीति । मध्यस्येति -स्षामन्तादीलथेः । तस्य एथक् तदभावादाह--प्रायति । गोभिररेति 

गोभिः तदादिमिभश्ितं सस्यं यः क्षत्रस्वामी प्रतियाचते -पराद्रत्य याचते, तस्मे 

सामन्तादिपरिकद्पितं यत्तत्र केत वापितं, तावद्धान्यं तदुत्पादं तदादि तमूल्यं वा देयम्; 

परार भक्षिताचश्चिष्टं तदादि तृणबुसादिकम् । शेषषष्ठी; गोस्वाभने देयम् यो नर इति सामा. 
न्योक्त, विशेषाकांश्चायामथम्रकरणसिद्धमपि विज्ेषत्तः स्पष्टाकवैन्नन्ययाद्यव्वञ्रमाभावाय 
विश्चदयति--घान्यापिति । वै- निश्चये ¡ तस्मात् क्च्रस्वामिना सर्वधा तन्नाहत॑न्यमिति 

तात्पयौोथः ॥ १६१ ॥ 

अपवादमिति--उभयोरपि प्रागुक्छसवोपवादमिल्यथः । अन्तज्ञब्द्ः समीपवाची 

श्रयाणां इन्द्रोत्तरं षष्ठीसमासः, षष्ठीतत्पुरूषेत्तरपदकद्वन्द्रगभेः स॒ वा ; व्याख्यात्राऽभिमतो 

१. ख. गोस्वामि० । २.घ. प्राह्यं } ३- ग. स्वागिन; च, छ. स्वामिनां ४. त, मीति । 

५. थ. ति गोमान्० । &.--११.३८. ! ७. थ. द. स्तुभष्ितं सस्यमिति । ८. थ. द्. 

नयुवैकर्षकस्य विति । 
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पथि आमविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 

अकामतः कामचरे चोरवदण्डमहंति ॥ १६२ ॥ 

पाथे मार्मसमीपव्तिनि क्षेत्र, म्रमविवीतसमीपवा्नौनि च क्षेत्रे अकामतो- 

गोभैक्षिते गोपगोमिनोर्ईयोरप्यदोषः । दोषामावप्रातेपादनं दण्डाभावाथं विनष्टस- 

्यमूल्यदानप्रतिषेधाथ च | कामचार कामतश्चारणे चौरवत् चौरस्य यादयो दण्डः 

स्ताददां दण्डमर्हति । एतच्ानावतक्षित्रविषयम् ;---““तत्रापरिव्तं धान्यं विदहिस्युः 

परावो यदि | न तत्र प्रणयेदण्डं नुपतिः पञ्युरक्षेणाम् ॥ ” ईति 

दण्डामावस्यानावृतक्षेत्रषिषयलेन मुनोक्तत्वात् । आवृते पुनमागौदिकषत्रेऽपि 

दोषोऽस्येव । वृतिकरणे च तेनैवोक्तम् -- “वृतिं च तत्र कुर्वीत 

अत्रापवाद-पयि म्रामविवीतान्तक्षे्रदेषो म विद्यते। अकामतः 
इति च्छेदः । आमान्ते विवीतान्ते यत् क्षिं त्र प्रमादादवतीणेषु महिष्यादिषु नापराधः 

क (ल 

सुबोधिनी 
3 (^ [> ^ ^ (6 (क, (क ५ 

प्रीमेति-भ्रामसमीपवर्तिनि वि्वीतसमीपवतिनीति प्रस्यकमभिसम्बध्यते । आसस- 

स्बन्धि यत् विवीतं तव्समीपवर्तिनीति वा । रामात् ब्रहिर्यो गवादिस्थिखर्थो भूप्रदेशस्त- 

द्विवीतशाब्देन क्ष्यते । तव्समीपवर्तिंनीति वा व्यास्येयम् । अत्र गोभिरिष्युपलक्षणस् । 

एैतदिति-ब्रतिरहितविंषयमियथः । वृतिं त्वेति ---जस्याथ ;:-- तन्न क्षेत्रपाश्च समन्ततः 

बारंभद्धी 

जत्र द्वितीय एव।तदाह-- मार्गेति | पथि पाग इलयपपाठः। आदे ग्रामविर्वतलत्र आमसमीपव- 

तिनि विवीतसमीपवर्तिनि च क्षेत्र इत्यथः । द्वितीये आमसंबन्धि याद्वत; तस्समीपे 

इत्याचैः \ आमाददिर्यो गवादिस्थिव्यर्थो भूप्रदेशः स विवीतपदेन रक्ष्यते तत् समीपवरति- 

बीव्यायर्थो वा । अकामत इति पूर्वान्वयीव्याह--अकामेति | गोभेः -तदादिभिः। नु प्रत्य- 

क्षदोषस्य पापस्य च सात् कथमदोष्वम् अत आह-दोषाभावेति | ष व्याचष्टे -- कामे- 

ति} अनादृत्तेति--भावरणरहितेत्यथः। इज् वरणे इत्यस्य रूपम् । एवमे सवत्र) तत्र-परिहा- 

रस्थारे क्षेत्रे ! आदिना मामादि।नन्वावरणमेव नाक्तम्?अत आह-वृत्तीति। तयैव -मयुनेव। 

वरात्ति--जाद़त्ति कण्टकादिमयीम् । तत्र--षेत्रसमन्तात् । तादशीमुन्नतामिति शेषः | 

१. ख. यत्रा० । २.--८. २३२८ ] ३. थ द. मरामविवीदस्मीपवर्तिनि च क्षेत्र इति ।४. 

त. त इति न्या० (१) ५. थ. द. एतच्वानावृतकषत्रविषयमित्ति । ६. थ. द्, च तेत्र कुर्विति । 
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यामु नावलोकयेत् । छिद्रे निवारयेत्सश्र श्वसूकरमुखानुगम् ॥ ईति ॥ १६२ ॥ 

पशुविरशेषेऽ्पि दण्डामावमाह-- 
१ [द महोक्षोत्सष्टपरावः सूतिकागन्तंकादयः ! 

पाटो येषां च ते मोच्या देवराजपरिष्ुताः ॥ १६३ ॥ 
महांश्चासानुक्षा च महोक्षो वृषः सेक्ता ; उत्सृष्टपशवः इषोत्सर्मादिविधानेन 5 

अभिभरायाव्तरणेवाह--कामकारे चोरवदण्डमरहैति ॥ १६२ ॥ 
पारास्वामी वा ; यद्रोभावपि ॥ १६२ ॥ 

उक्तम्रामसमीपादिव्यतिरेकेणापि महोक्षोत्सृष्टत्य। दि ॥ १६३ ॥ 
ते मोच्या इति व्यवहितकल्पना । स्पष्टमन्यत् ॥ १६३ ॥ 

सुबोधिनी 

उष्टावखाकनायोग्यां प्राकारसदशीं दृतिं कुयात् । तत्र यानि चिद्राणि श्वादिञुखभ्रवेशयो- 

ग्यानि तान्यपि निरुन्ध्यात् । यदा “छिद्रं वा वारयेत् `` इति पारस्तदा श्वादिञुखप्र- 
¢ क १५ 

वेशयोग्यसवौच्छिद््रहितं यथातथा वाऽलन्तोन्नतां वृति कयोदिति प्रकारान्तराभि- 

धानम् ॥ ९६२ ॥ 

बाखेभट्र 

कीदशीत्याह-- यामिति | अभिलक्ष्य परपाश्चै इति देषः! उष्टोऽपि- उच्नतोऽपि धान्यादि 

न पदयेदित्यथः । वा चार्थै।क्वचिच् वेत्येव पाठः नेत्तिपाठान्तरम् , यथाश्ुतो वा। तयोञ्ुखमनु 

तत्समीपे गच्छति येन ताद्शमिस्यथः 1 स्वोन्मितमिति पाठान्तरम्; अये भावः--तत्र क्षेत्र 
समततः उष्टकतृकघान्यादिकमैकावलखोकनायेग्यां प्राकारसद्ीं अत्युन्नतं अद्धत्ति ङ्यी- 

त् । तन्न यानि छिद्राणि श्वादिसुखप्रवेयोग्यानि तान्यपि निबध्यात् तस्य यथाश्रुतस्वे श्वादि- 
मुखप्रवेशयोग्यसर्वच्छिद्ररहितं यथा तथाञत्युन्नतां तां कुयोदितति तत्करणे प्रकारान्तरकूथन- 

मिति ॥ १६२ ॥ 

अपिः पूथैसञुच्चये । पूवं पदद्वयम् । यथासंभवं दरन्द्र उभयत्रेाह-महानिति | 

निपातितोऽथम्। सेक्ता इष इत्यन्वयः। साण्ड इते प्रसिद्धः वक्ष्यमाणभिन्नः।कर्मधारयोऽग्रेपि । 

१, क, खोन्मितं । ङ. खागतं ¦ २.मतुः--८. २३९. । ३. वि° कौचगोः । ४. क. भवि% 
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देवतेदेशेन व्यक्ताः; सूतिका प्रसूता अनिदशाहा ; आगन्तुकः स्वयूथात्परिचषटो 
देशान्तरादागतः ; एते मोच्याः परसस्यमक्षणेऽपि न दण्डयाः | येषां च 
पाठो ̀  विद्यते, तेऽपि दैवराजपरिष्ठुताः दैवराजोपहताः सस्यनौशकारिणो न दण्डवाः। 
आदिग्रहणाद्धस्त्यश्रादयो गृह्यन्ते । ते चोशनसोक्ताः---'अदण्डया हस्तिनो ह्यश्वाः 

प्रजापाखा हि ते स्मृताः | अदण्डथो काणङ्खण्ठौ च ये शोश्वककृतरक्षणाः ॥ 

अदण्डथाऽऽगन्तुकी गौश्च सूतिका वाऽभिचारिणी। अदण्डयाश्वोत्सवे गावः श्राद्धकाले 

तथैव च |!) इति । अतरोत्ुष्टपद्यूनामस्वामिकत्वेन दण्डवत्वासंमवात् ट्टन्तार्थसुपा- 

दानम् "यथेत्सृष्टपरावो न दण्डयाः एवं महोक्षादयः' इति ॥ १६२ ॥ 

सुबोधिनी 

अदण्डयौ काणवृाविति-काण एकाक्षः; दूटः पाद्रहितः पङ्गुरिति यावत् । 
कप् किक 

हश्वस्कृतच्क्षणाः वारंवारं सस्यनाश्चकस्वेन दण्डिता अङ्कनेन प्रहणादिभिर्वयथः ॥ १६२ ॥ 

बाठंमक्च 

तेन तेषां तद्धिन्नानां च महणम् । ““अनिदैशाहां गां सूतां वरृषां देवपञ्युस्तथा) सपाखान् वा 

विपालान् वा अदण्डधान्मनुर्रवीत् ॥' इति मनोराह-अनिर्दीति,--अनिगतदशाहा गोः 

इत्यथः । मानवे चक्रद्खाङ्क्रितेस्सष्टा वृषाः हरिहरादिप्रातिसंबन्धिपडयवो देवपद्यव इति 

ऊह्कभ्ः। चबान्निमित्तान्तरपरतयोत्तराधं भ्याच्े-- येषां चेति | विभिन्नविभ क्िकत्वेन 

यथाश्रुतान्वयासंभवादाह --विद्यते इति,-- अभ्याहारः । सस्येति-परेस्यादिः । मोच्या 

इत्यस्येवाथै प्राम्बदाह-- न द्रव्या इति । ते चोश्चनसोक्ता इति पाठः । तथा च मनुरित्यप- 

पाठः-तथा तत्र पाडात्। तत्र हेतुमाह-प्रजेतिहि-यतः राजसंबन्धित्वात्। एकाक्षिविकरः- 

काणः]पादरहितः- कुण्ठः पङ्गुरिति यावत्] राश्वत्-- वारंवारम्।सस्य नाश्ञकस्वेन कृतं लक्षणं 

अङ्कनं धनय्रहणादि वा येषां ते च पुनः पुनः सस्यनाश्चकस्वेन दण्डिता इति यावत्,आगन्तुकी 

सूतिका अभिसारिणी गमीधानाथैमभिसरति सा चेति, त्रिविधा गोश्वादण्डया | राजगृहे 
उस्सवे श्रादधसमये चेत्यादयः । भसङ्गतिमंशे परिहरति-- अत्रोत्सृष्टेति ¡ उस्खष्टवृषाणामपि 

गभी गोकुले पारेधौरणात् सपारत्वसंभव इति तु मनुब्याख्यातारः। यथेति--भिन्न पदम् 

तदर्थो गभेति ॥ १६३ ॥ 
1 ७७० ०५ 

१. ख. नवाल्य० । २. ख. ग. छो नवि०। ३. क. विनार्० । ४. ख. ग. ज. कुन्नै । 
५. घ. रेाकरत ° । ६. अयमपरमाठः । ७.---म° ८. २४२. | 
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| गोस्वामिन उक्तम् ; इदानीं गोपं प्रदयुपदिद्यते-- 

यथार्पितान् पशुन्गोपः सायं प्रयपेयेत्तथा । 
प्रमादम्रतन्टंरच प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६४ ॥ 

गोखापिना प्रातःकारे यथा गणयित्वा समर्पिताः परावः, तथैव सायका 

गोपो गोस्वामिन् पश्चन् विगणय्य प्रयपयत् । प्रमादन स्वापराधन गृतानष्टाश्च 

प्यून् कृतवेतनः कद्पितवेतनों गोपः स्वामिने दाप्यः । वेतनकस्पना च नारदे- 

नोक्ता-““ गवां राताहृत्सतरी धेनुः स्याष्िशिता तिः ¦! प्रतिसंवत्सरं गोपे 

सन्दोदहश्वाष्टमेऽहनि ॥' ईति । प्रमादनारश्च मनुना स्प्टीकृतः -- “ नष्टं 

जग्धं च कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् । हीने पुरुषकरेण प्रदयात्पाङ एव त ॥” 

इति । प्रसद्य चेरैरपहृतान् न दाप्यः ; यथाऽऽह मनुः--“‹ विष्य तु हृतं चोरेनं 

अयं स्वामिषाख्योरन्योन्यनियमः-- यथार्पितान् इत्यादि।॥१६४॥ 

सुबोधिनी 

नष्ट जग्धं च कृमिभिरिति,-- अस्याथेः---गोपाुसम्बन्धिरक्षणाख्य पुरषभ्यापा 

रहितं सन्तं नटं दृष्टिगोचरातीतं कृमिभिभश्चतं श्वादष्िहत विषम धश्रादिप्रदेशे पतना- 

नतं च गोपा एव स्वामिने दचादिति। द्रसद्येति-- चारबल्णदपहयतात् पारात् स्वा- 

मिने न पञ्ुदौप्व इत्यथैः । व्िप्रुष्य तु हंतामेति --चारः पटदाद्युद्धोषेण प्रसिद्धमपहृतं 

बारेभद्च 

तथेत्यस्य अथः-- तथैवेति | तस्य च विगणय्यैवेत्य्थैः। म॒तेति-ख्तनष्ेति इयनकं 

अन्यतरयेयथ्यौपत्तरिष्याह--मताैति] करतलनेन न तदमावे। मृति -वेतनम्। प्रतीतै- 

पूर्वान्वयि! गोपे इत्युभयान्वयि। ग॒तिरित्यस्यगरेऽप्यनुषङ्खः । नाराश्च-नाश्ादिच। नष्टमिति- 

तृतीयपादस्य सवैत्र पृधैत्रान्वयः । गोपारूसंबन्धिरश्षणाख्य पुरुषन्यापारण हीनं रहितं सत्- 

श्रहतं, नष्टं ्टिगोचरातीतं, इृमिभिजग्धं, मद्ितं श्रामः? उपकक्षणत्वन श्रापादादिमिहतं, 

विषमे श्वञ्नादिभरदेशे पतनेन खतं च गोपाख्क एच स्वामनं दद्यादिलयथः। प्रसद्येति- 

चरेवराद्पहतानेतान् गवादीच् स्वामिने गोपाखो न दाप्य इल्यः । एतन वोरेबंादपड- 

तस्वात् पात् स्वामिने पञ्चने दाप्य इति व्याख्यानमपास्तम् । विघष्येति--चारः परहा- 
मोक म न = क न्न = भण 8.1 क 

॥ 

१,--६..१०.२. क.च.\ ३-म०८.२३२,9. खग विक्रम्य} च. छ. विंदुष्य 

५ थ. दू. तनेनभृ० । ३. थ. द्. दयचैरैरपहता् दाप्य इति । ७. थ. द्. त चैरिरेति | <. त 

तिपट © | 



९०६६, याज्ञवस्क्यस्मृतिः | व्यवहाराभ्याय 

प्रामेच्छया म्राम्यजनेच्छया भूम्यव्पत्वमहत्वपिक्षया राजच्छया वा गोप्रचारः 

कर्तैव्यः--गवादीनां प्रचारणार्थं कियानपि भूमागोऽङ्ृष्टः परिकल्पनीय इत्यथः । 
्विजस्तृणांयन्तरामवे गवाभिदेवताथं तणकाष्ठकुसुमानि सवतः खवदनिवारित 

आहरेत्] फठ.नि त्वपरिवतादेव--“गोग््य्थं तृणमेधांसि वीरुदनस्तीनां च पुष्पा- 
णि सवदाददत फलानि चापरिद्रतानाम् "ईति गौतमस्मरणात् । एतच्च परिग्रही- 
तविषयम्--अपरिगृहीति द्विजव्यतिरिक्तस्यापि परिग्रहदिव स्त्वसिद्धेः । यथा तेने - 

वोक्तम्--“* स्वामी रििथक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु › ईति । यस्पुनरक्तम्--“ तृणे 
वा यदि वा काष्टं पुष्पं वा यदि वा फठम् | अनाप्रच्छन् हि गृह नो हस्तच्छेदनमह- 

^ (५ (५ 

ति।।इति।। तत् द्विजव्यतिसिक्तिविषयमनापद्धिषयं वा गव्राटिव्यरिक्तविषयं वेति।। १६६॥ 

सुबोधिनी 
तणाघन्तराभाव ईाति-अस्वामिकतृणाचन्तराभाव इव्यथः 1 अनिवारित आद्रे 

दिति-निवारितः सन्न गृह्णीयादिष्थथेतो गम्यत । एतच परिगृदहीतविपयमिति - ““हिज- 

स्तृेगशधःपुष्पाणि ” इष्यादिनोक्तमिस्यथः ॥ १६६ > 

बाख्भद्री 
विरोधात् आमशब्दस्तस्स्थजनपरः) प्राग्वादेल्ाह- ग्राम्येति, दितीयपादाथद्वयमाह-भूम्ये ति। 

अधमाह-- गवादीनामिति चरक्षति। चरणेतिपाठान्तरम्। तृणे ति। अस्वामिकतृणाच्यन्तराभावे 

इस्यथैः। गवाञ्नीत्यनेनान्या्थ तद्भावः सूचितः, सवेतः--अद्रतादनावृतान् । स्ववत्-- 

स्वतुव्य वतिसूचितमाह--अनिवारित इति । अनेन निवारितः सन्र गृह्तीयादिति सूचि- 

तस् । इदमेव ततो स्युनष्वम् । सवेत इति पुष्पाणीति च सूचितमाह-- फठानि व ;ख्- 

तदेवा .--भावरणरहितादेवाहरेन् तु सवत इत्यथः । तत्र हेत॒माह- गोऽग्यर्भमिति | 

वेकद्प्िकस्वादवङ् न। इद् देवताया अप्युपरुक्षणन्।एांसि+--काष्टानि वीरुदिस्युभयान्वयी- 

व्यथः। तेनैव ,--गोतमेनव । नारदविरोधं परिहरति- यत्पुनरिति । मूेद्रीरयस्योक्तस्वा- 

दाह--द्विजन्यतीति | भनार ज्जित्यनन तस्य परिगृहीतावपयता (?)एव रामादिति भावः । 

तृणाच्न्तराभावे इत्यु कस्तत्वत्वे द्विजस्यापि तत्र प्रश्चपू्कमेव ग्रहणम् नान्यथा -- अन्यङाभे- 

नानन्यगतेरभावादिष्याश्येनाऽऽह -- अनापदिति } गवादीष्यननान्याथैमग्रहणं सूचितम्; 

तदाह गवादीति | १६६ ॥ 

 ख.ग णेनधनाद्यभावे । २.-- १२, २८. ३.- १०.३९.। ४ त दिति गम्यत दविज° | ५ 

फ़. भि० चार० } £. तं इद् (2) । ७. फ. द्विनस्यो° । 



स्वामिपाख्विवादप्रकरणम् ] ससव्याष्यमिताक्षरा सधिश्वखूपव्याख्या च॒ ९०७ 

इदमपरं गवादीनां स्थानासनसौकयौवरैपुच्यते- 

धनु :दातं परीणाहो म्रामक्षेत्रान्तरं भवेत् ! 

दे शते खवैटस्य स्यान्नगरस्य चतःरातम् ॥ १६७ ॥ 
प्रासक्षेत्रयोरन्तरं घनुःशरतपरिमितं परीणाहः सवेतोदिक्कं अनुत्तसष्यं 

कायैम् । खवटस्य प्रचुरकण्टकसन्तानस्य ग्रामस्य द्वै शते परीणाहः । नगरध्य 

बहुजनसंकाणेस्य धनुषां चतुःदतपरिपितमन्तरं कार्यम् ॥ १६७ ॥ 

|| इति स्वामिपाख्विवादप्रकरणम् | 

[क 111 

केत धनुद्रातमित्यादि ॥ १६७ ॥ 
आमनगरोभयधमयुक्त--कपेटम् स्पष्टमन्यत् ॥ १६७ ॥ 

सुबोधिनी 

्रचुरेति--कण्टकिचक्षा्याक्रान्तस्येत्यथेः ॥ १६७ ॥ इति भद्धविश्वश्वरविरचि- 

तायां सुबोधिन्यां स्वामिपाख्विवादप्रकरणम् ॥ 

बाम 

इदं वक्ष्यमाणम् । स्थानं--स्थितिः गतिनिडत्तेः, आसनं--उपवशनम्। अन्तर-- 

व्यवधानम् चतुदस्तं धनुः-- धनुषां शत; तस्य परिच्छेयत्वेनान्वयादाह--घनुःदातपरिमित- 

पिति । यद्यपि ““परिणीहो विश्ारुताः इयमरः, तथाऽपि सामानाधिकरण्याय धभिपरमव 

तदाह--सर्मेत इति । सस्यमिव्यादेः भूस्थानमिति चिज्ष्यं बोध्यम्। अत एव मनुः-- 

‹नधनुः शते परिणाहो मामस्य स्यात्समन्ग्तः। शम्यापातांख्लयो वाऽपि चियुणो नगरस्य" 

६ति । शम्यदण्डयष्टि. सा बाहुषेगेन प्रेरिता यत्र भूस्थाने निपतति, तादशाख्य इत्यर्थः । 
त्रगुण्यसुक्तान्यतर पेक्षया । प्रचेत --खवैटराब्दाथः ¦ कण्टकानां सन्तानो चिस्तप्यियत्रते 

प्रचरास्ते यत्र तस्येत्यधः-- बहुकण्टाकनरक्षाक्रान्तस्ये ति यावत्} म्रामस्य क्षेत्रस्य चान्तरं धनुषा- 

मिति शेषः ॥ १६७ ॥ इति स्वामिपाख्विवादप्रकरणम् ॥ 

१. विण कर्ट० । २.क.ज. दक्ख. ग. दिरीं। ३. थ. द्, प्रचुरकण्टकपन्तानस्येति । 

४.--२.म० ११४.।५. फ़. हारो । 8 .--८. २३७ । 



अथास्वामिविक्रयम्रकरणम् ११ 

सम्रव्यस्वामिविक्रयाख्यं व्यवहारपदमुपक्रमते । तस्य च लक्षणं नारदेनोक्तम्-- 
“निक्षिप्त वा परद्रव्यं नष्ट रब्ध्वाप्हत्य वा | व क्रीयतेऽसमक्च यत् 

स जेयोऽस्वामिविक्रयः ॥ 2 इति । ततर मिमिष्याःह-- 
1, ५ ४4 तुद) १ (क ककर स्व रुभेतान्यविक्रीतं षोऽप्रकारिते । 

[+> मूः ५ हीनाद्रहोहीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ १६८ ॥ 
स्वमात्मसंबन्धि द्रव्यं अन्यविक्रीतमस्वामिविकरीतं यदि पदयति, तदा स्भेत 

गृहीयात्-- अस्वामिविक्रयस्य स्वव्वहेतुवाभावात् । विक्रीतग्रहणं दत्ताहितयोरुपल- 

उक्तो द्रव्याणां स्वत्वसंबन्धः; इदानीं स्वामिविक्रयं ददौयति- स्थं टभेतान्य- 

विक्रीतं तुदौषि प्रकारेते इत्यादि ॥ १६८ ॥ 

सुबोधिनी 

विक्रीयतेऽसमक्षमिति -- स्वामिनोऽसमक्च परोक्षम् अनुक्तामन्त- 

रेणेति यात्रत | पवंविधे अस्रामिविक्यस्थरेऽखामिविक्रेतृविषये दाख्विधार्नं 

कीदशं भवति ! इत्याशङ्कापुरस्सरं मूख्वचनमवतारयति -- तर्त्विमियाहेति । 

बाङमद्री 

उपक्रमते--उ क्ट प्रारभते } जद्येन मृदिति ओेषः। मिशिप्तमिति-- निक्षिप्तं 

परद्रव्यं र्ञ्धं वा परदभ्यमपह्त वा यत्स्वामिनोऽसमक्षं विक्रीयत इत्य(र्थः। तत्र स्वामि- 

नोऽसमक्षमिरयस्य परोक्षमित्यथेः तदनुक्तामन्तरेणति यावत् । अथ मुलमवतारयति- 
तत्रेति, तत्र एवविधेऽस्वाभमिविक्रयस्थले स्वामिविक्रेतृविषये किं शाखे विधानं कीदशं 

श 

भवतोस्याश्ङ्कायामाहेत्यथः | स्वशब्द आत्मीयपर इत्याह-- आत्मेति | ततश्चाथौत् धनमे- 

वेत्याह -- द्रव्यमिति | शेषं पूरयति-र्यदीत्यादि | भाग्वदाह--विक्रीतेति। तयोः- 
सो ण सा ००१०० तनन ०००१०५५०५५ 

१.--७. १।२. थ. दु. ठवचन ० । ३. मि० तत्र ४. फ. ति अगत्यायदीति० । 



अस्वामेविक्रयप्रकरणम्] संसन्याछ्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याष्या च॒ ९०९ 

क्षणाथेम्--अस्वामिक्रीतत्वेन तुल्यत्वात् । अत एवोक्तम्-- “ अस्वामिविक्रयं 
दानमाधि च विनिवतेयेत् । › इति । कतुः पुनरप्रकारिते गोपिते क्रये दोषो 
भवति | तथा हीनत्तिटव्यागमोपायदहीनात् रहसि चैकान्ते संभाव्य द्रयादपि 
हीनमूब्येनास्पतरे च मूल्येन वेखाहीने-वेख्या हीनो वेदखाहीनः-- क्रयो राच्यादौ 
कृतस्तत्र च कता तस्कयो मवति-तस्करत् दण्डमागभवतीयथेः ; यथेक्तम्- 
“'द्रग्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदप्नुयात् । प्रकद्षिं कयत: शुद्धः केतुः स्तेयं 
रहः क्रयात् ॥ "” ईति ॥ १६८ ॥ 

अन्येन स्वामिना विक्रीतं दरव्यं इृष्टस्वामी गृह्णीयात, केतुश्चादोषः स्यात्--अग्र- 

काशित कये; प्रका्चक्रय तु मूल्यमावप्रणाश्चः न तु स्तयदोषः] क्व तदहं दोषः! हीनादासादि- 

हस्ता दह्णतः । तथा रहः प्रछन्नं हीनमूख्य च स्तेयसभावनया गृहीते वेलाहीने च तस्करः 
केता श्यादिव्यथः ! तथा च नारद्ः--“द्रन्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी समाप्नुयात् | 

प्रकार क्रयतदथुद्धिः ऊतुस्तेय रहस्कृते ॥ अस्वाम्यनुमतादासादसतश्च जनाद्रहः ¦ हीनम् 

स्यमवेकायां कीणस्तदोषभाग्भवेर्त् ॥* १६८ ॥ 

सुबोधिनी 

सम्भाव्येति यदस्तु यावन्मूल्वं दन्यमहंति तस्मादपि न्यूनेन मुल्येनेति यावत् । प्रका 

द ऋयतः द्ुद्धिरिति -- प्रकाशं यथा स्यात् तथा यः कयः क्रियते, तस्मादि- 

स्यथः ॥ १६८ ॥ 

बाटमद 

तयोरपि । उक्त --कालयायनेन । द्वितीयपादाथेमाह-क्रतुरिति | उत्तराधाथमाह-- 

तथेति | इनिादिलार्दनां तस्करस्वेऽन्वयः; कयः स्वेश्र विक्ेषणभूतो बोध्यः । 

तद्व्यति -- अपहत्रा्भीष्सितमूर्य मूतद्रभ्येल्याचयथैः | मूले रह इत्यव्ययं, तदथमाह-- 

रहा चेति ] ऽक्तेनापौनस्क्तयायाऽऽह- सं भाव्येति+- यद्वस्तु यावन्मूल्यद्व्य महेति, तस्मा- 

दपि न्युनेन मृल्येनेव्यथैः । प्रकारान्तरमाह -- अस्पेति । तस्करव्वातिदेरंफरटमाह-- तस्कर- 

वदिति,--तदीयदण्डादीप्यथः । आदिना रासनादि । यथोक्तमिति-- नारदेनेति 

मावः । समाप्नुयादिति पाठः। प्रका यथा स्यात्तथा यः कयस्तस्मात्] सावैविभक्तिकस्तसिः 

अपादाने इति वा । क्रेतुः--तत्कठरित्यथेः । ऊेतुरिव्यमरेऽप्यन्वेति ॥ १६८ ॥ 
[1 

ण जि कन णात गाम [वा 

१.ख. कय्ये । २. क. तत्तदू० । ख. नादू० । ३.ख. र॒क्र० . ७.ना०७. र. ३.५० । ५". 

द्. व्यद्रन्यादपि हीनमृस्ये नि) ति। 8. ख. ईद् प्रतीकं मास्ति! ७ थ.द. शो यथा भवति त०। 

न 

(र 



€1 

९१० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराघ्याये 

स्वाम्यभियक्तेन केना किं कतैव्यमिव्यत आह- 

नष्टापहतमासा् हतौरं आहयन्नरम् । 
देराकालातिपत्तो च गृहीत्वा स्वयमपयेत् ॥ १६९ ॥ 

नष्टमपहृतं बाऽन्यदीयं क्रयादिना प्राप्य हतारं विक्रेतारं नरं ग्राहयेत्-- 

चौ रोद्धरणकादिभेः--आन्मविद्युद्धयथं राजदण्डाप्राप््यथ च । अथाविदितदेशान्तर 

गतः कालान्तरे वा विपननस्तदा मूरसमाहरणाशक्तेविक्रेतारमददयित्वेव स्वयमेव 

तद्धनं नष्टिकस्य समपयेत् | तावतैवासी शुद्धो भवतीति श्रीकराचर्यण व्याख्यातम् ; 

कषर नष्टापहूतमिदयादि ॥ १६९ ॥ 
नष्ट वाऽपहतं दध्यं अन्येन गृहीतमासायो रभ्य दृव्यग्राहिणं हतीऽयमिति भ्यपादेरय 

राजपुरुषैः ज्यवहारनिणयाय आहयेत् ! यदि लु राजकीयासनं (?) निधामं (2) देशकालातिप- 

तति (?) चाशकेत, तदा स्वयमेव गृददीत्वा र्ते हतारमपंयेत । नन्वेतत् स्व मावसिद्धत्वादेवावा- 

च्यं ; सत्य, स्वातञ्पेण ददतो गह्णतस्तने च ददतो दोषाभावक्तापनाथमेतत् । अन्या व्याद्या- 

सुबोधिनी 

एकदेशिमतं दषयितुमाह- नष्टमित्यादिना । अयमभिभ्रायः- नष्ट चापहृतं चाँ- 

न्यदीयद्रज्यं ऋयप्रतिग्रहादिभिः अस्वामिनः सकाशात् यः कश्चन प्राप्य स्वयमप्यन्यस्मे 
चिक्वीणीते, तं विक्रेतारं तस्मात् क्रेता पुरषो रजनीचरादिभिः राजपुरुषे्रौहयेत् खचोयैनि- 
वरस्य राजदण्डाप्राप्त्यथ च । अथ केनापि कारणेन तं मआाहयितु भ्रददौयितुं चासमथेस्तद्ा 

बाटभट्री 

दूषयितुमेकदेशिमतमनुवदति-- नष्टमिव्यादिना । मृ समाहारद्न्दर इति भा वः । 

तत्फलमाह--अत्मय)दि। उत्तराधाथमाद --अथेति। देश्चकार्योरिनि सुप्सुपेति सप्तमी- 

समासः! तत्राऽञचे अतिपत्तिगेमनम्। देशश्चब्दश्च विशेषपरः,कारशब्दोऽपि। द्वतीये अतिपत्ति- 
मेरणमिव्याह -आे्रितेति । मूरति--विकेननिय्ः । यद्वा मख्येत्यथः कवचित्तथव पा- 

ठः । तद्धने-गरहीषवेति शेषः। शुद्धः-अराजादण्डश्च। अयं भावः-- नष्ट वा अपहूतवाऽन्यदी 

द्रव्यं कऋयप्रतिग्रहादिभिरस्वाभिनः सक्ाद्ायः कश्चन प्राप्य स्वयमप्यन्यरमे विक्रीणीते, 

स तस्मात् कतारं रजनी चराददिभीराजपुरषमरौहयेत् स्वचायनिवृरपथ राजदण्डाप्राप्यथे च । 

१. विश्वा।२ थ.द. शिव्याख्यानमलभाषते दृ्रायतुं न्टमपहतं चल्या° । ३. त. 

चादाय द्रव्यं प्रति०। 



अस्वामिविक्रयप्रकरणम् ] ससव्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्यास्या च ९११ 

तदिदमनुपपनम्-“थविकरेतुर्दरीन च्छद्धिः"'इयनेन पौनरुक््यप्रसङ्गात्;अतोऽन्यथा व्या- 
्यायते नष्टापहृतमिति । नाष्टिकं प्रव्ययमुपदेश्चः। नष्टमपहतं वाऽऽत्मीयद्रव्यमासाद्य 

रोतृहस्तस्थं ज्ञात्वा तं हतीरं क्रेतारं स्थानपारदिमिर््रह्येत् । देरःकाटातिपत्तो 
देराकारातिक्रम स्थानपाटाद्रसनिधाने तद्विज्ञापनकाखात् प्राक् पलायनाराङ्कायां 

स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समपैयेत् ।॥ १६९ ॥ 

ग्राहित हपैरि कि कतव्यमिव्यत आह- 
= 06 ^. +। $ ्, द् 

विकरेतुदेशनाच्छुहिः स्वामी द्रव्य पो दमम् | 
अ क ( [क ति 

च्छ्ता मूल्यसवाप्नात तस्मादययस्तस्य कव्न्छ्या ॥ ‹७० ॥ 

यथसौ गृहीतः क्रेता “न मयेदमपदृतमन्यसकाात्करीतस्)! इति वक्ते, तदा 

नष्टापहतमासाद्य कीरवा स्वामिना प्ध्यमने हतोरं ग्राहयत् । मृल्यमपेयेदिलयथेः। देशका- 

रातिपत्ता खा अप्रकाञ्चक्रिेणापि गुहीष्वा स्वयसपंयेत् ; तदाप्यद्ष इत्यभिप्रायः ॥ १६९ ॥ 

इष्टैतया राजन्यनिदितस्य विकरे तुदे शनादित्यादि ॥ १७० ॥ 
[1 

सुबोधिनी 
तस्मात् गृहीतं दभ्यं मूरस्वामिने समप्य स्वग्र शद्धो मवरतीति । दूषयति- तदिदमिति, 

तत्र हेतुमाह - विरतुरदरनादिति । वक्षपमाणमूखवचनेनास्य पौनस्क्त्यमित्यथैः । स्वा- 

भिग्रेतमथ दशयतुसुपक्रमत--अतोऽन्यथा व्यास्यायत इति | मूलवाक्यस्थमासादव्ये- 

तत्पदं व्याच क्रेतृहस्तस्थं ज्ञातेति । तद्विर्लापनेति--स्थकरूपाखादिभ्यः कथनात् प्रा- 

भिस्यथेः ॥ १६९ ॥ 

बाल्भट्री 
अथ केनापि प्रकारेण तं ग्राहयितुमाह -- विक्रेतुरिति,- वक्ष्यमाणेन मूरेनेलथः स्वेष्टाथ- 

माह--अत इति ] नाष्टिकं प्रति--न ठ डिकीयक्रेतारं प्रति। अत एव तद्विरुढ माह- 

आत्मीयभिति । आसाचेलयस्याथमाह-- करेति । तं-- नरम् । देराकाटातिपत्ताविति 

षष्टीतप्पुरुष इत्याह -- देराकारातिक्रमे इत्ति,--तयोरविक्रमणे इयथः-- तदिति | 
दितीयस्यानपालादिभ्यः कथनकालादित्यथः। गृहीत्वा-तमिति शेषः ॥ १६९ ॥ 

हतेरि -केतरि । किमिति-तेनवेति भावः ' गृहीतः--माहितः। हृतमिति-- 

क. चवा तं मप०। २. विण तत्रवि०।३. त. एतदादि “ हस्तस्थं ` इत्यन्तं नास्ति । ४. 

थ. द्. नकालालसागिति | 



४. याज्ञवल्व्यस्मृतिः | व्यवहाराध्यये 

तस्य क्रेतु्वित्रेतुदरनमात्रेण शुद्धिभेवति | न पुनरसावभियोञ्यः , कितु तस्प्रद- 
रतेन विकरेत्रा सह नाष्टिकस्य व्रिवादः ; यथाऽऽह ब्रहस्पतिः--:“ मू समाहत 

करता नाभियोज्यः कथञ्चन | मूटेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥[ › इति | 

तकिन् विवादे यथयस्वामिविक्रयनिश्वयो भवति तदा तस्य नष्टापहृतस्य गवादि- 
द्रव्यस्य यो विक्रयी विक्रेता तस्य सकाशत्स्ामी नाष्टिकः स्वीयं द्रन्यमवाप्नोति ; 

नुपश्वापराघानुदूपं दण्डं, क्रेता च मू्यमवाप्नोति । अथासौ देशान्तरगतस्तदा योज- 
नसंख्ययाऽऽनयना्थं कारो देयः“ प्रकाशं वा क्रयं कुयौन्मूं वाऽपि समर्पयेत् 
मूरानयनकारुश्च देयस्तत्राष्वसंस्यया ॥ ” इति स्मरणात् । अथाविज्ञा तदेरातया 
मूढमाहपं न शक्नोति तदा क्रयं चोधयितैव श्चुद्धो भवति--“"असमाहार्थमूरस्तु 
रथमेव विङोधयेत् ।'इति वचनात्| यदा पुनः साक्ष्यादिभिदिभ्येन वा क्रयं न शो- 

धयति मृटं च न प्रदशेयति तदा स एव दण्डभाग्मवतीति --*“अनुपस्थापयन्मूं करयं 
वाऽप्यविशञोधयन्।यथाभेयोगं धानिने घनं दाप्यो दमं च सः।'इति स्मरणात् ॥१५०॥ 

विक्रेतारं द्रायिस्वा करतुर्निंदाषस्वं, स्वामिनश्च तदा द्ब्यलाभः, विक्रयिणश्च हस्तात्करेतु- 

मूख्यप्राक्षिः, दण्डप्राक्षिश्च राज्ञे इदयवसयम् ॥ १७० ॥ 

सुबोधिनी 
मूढे समण्हत इतिमे विक्रेतरीति यावत् । कयं शोधायेवेव शुद्धो मवतीति- 

स्वक्रथे सक्ष्यादिप्रदशेनेनेति भावः ॥ १७० ॥ इति भद्वविश्वेश्वरविरचितायां सुबोधिन्यां 

अस्वामिविक्रयप्रकरणम् । 

बाठभद्री 
किं ष्विति दोषः । मात्रपद्रुब्धमेवाऽऽह-- न पुनरिति, पश्चादपीलथैः | मूके विक्रेतरि 
यस्मात कतो ऽस्मिच्चिति यावत् । एवमग्रेऽपि सतिसप्तमी । कथंचन कथमपि । नाष्टि- 

कस्य---नष्टघनस्वामिनः । जथान्रिमाथमाह- तस्मिनियादिना। आदो तुयैपादाथंमाह-- 

तस्येति ] तस्मादिष्यस्याथमाह--तस्य सकाङादिति | दण्डाश्रमायाऽऽह -स्वीयमिति 
विकशेषानुकतेराह --अपेति । विश्षषमाह--अथासाविति,-- विक्रीतेलयथैः कातीयमाह-- 

प्रकारामिति | तत्र--बिवददि । क्रथं शोधेति- स्वक्रये साक्ष्यादिग्रदक्चेनेनेलथै; । 
डुद्धः--अ तस्करः, तमेवाऽऽह- असमेति) सत ए- केतव तमेवाऽ्ह- अनुपेति ,- 

अप्रद्देयक्निल्थेः । यथेति--अभयुञऽ्यमानमन तिकम्भे्थं । दमं च राज्ञेति शेषः। स: - 

क्तेति विशेष्यम् ॥ १७० ॥ 
मात माता १०१०८ भा नका नमन 
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“नत्वं कमेतान्यविक्रीवम् इत्युक्तम्; तद्धिप्ठना किं करैव्यपिव्यत आह-- 

आगमेनोपभोगेन नष्टं मान्यमतोऽन्यथा । 

पञ्चबन्धो दमस्तेस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७१ ॥ 

आगमेन रिकिथक्रयादिना उपभोगेन च "मदीयमिदं द्यं तचैवं नष्टमपहते 
वा" इत्यापि माव्यं साधनीयं तत्छामिना । अतोऽन्यथा तेन स्वामिना विभावित 

पञ्चबन्धो नष्टद्रव्यस्य पञ्चमांशो दमो नाष्टिकेन रज्ञे देयः । यत्र चायं क्रमः-- 

रवं खामी नष्टमात्मीयं साधयेत् ; ततः क्रेता चोयेपरिहाराथं मूल्यलाभाय च वि- 

क्रेतारं आनयेट्- अथाऽऽनेतुं न राक्नोति, तदाऽऽतममदोषपरिहाराय क्रयं साधयिवा 

द्रव्यं नाष्टिकस्य समपेयेत् इति ॥ १७१ ॥ 

[क क न 

तथा पुनः स्वाम्युपगतिः । उच्यते-आगमेनेत्यादि | १७१ ॥ 

आगमेन रेख्यादिनाऽस्खलित चिरभोगेन वा नष्ट द्रव्यं अन्यहस्तगतं मदीयमिलेवं 

भाव्यम् ; अतः प्रकारद्रयादन्यथा मदीयमिति वदतो विवादीभूतद्रब्यात् पञ्चबन्धः पञ्च 
4. 

मो भागो दमस्स्यात्। तच्च दव्यमितरेणापि पूवक्तधकारदयेनाऽऽ्मायामति भाग्यं राजगाम्य- 

वसेयम् ॥ ; ७१ ॥ 

बारुभद्री 

च्यवहितसङ्गतिमाद-स्वमिति । तदिति-तद्छाभेच्छुना स्वामिनेलयथेः । तेन वेति 

पाठः। एवम्--एवं प्रकारेण। नष्टमिस्युपरक्षणमिव्याह -अपेति मूरेऽतोऽन्यथेलस्यैव विव- 

रणं--तेनाविभाविते इति] तदथमाह--तेन स्वामिनेति,--नाष्टकेनेलथः! अविभाविते 

असाषिते तस्येल्यस्यार्थमार्ई--नष्टद्रव्यस्येति। तत्रेति तत्न पाठान्तरम् , अथः स एव। यपि 

०८ बन्ध आधा च बन्धने" इति कोशः, तथाऽप्युभयनत्र लक्ष्याथंमाईह--पञ्चमांरा इति । 

तच्छोधनेनेव शुद्धत्थाभावसन्देहाभावाय प्रागुक्तकरमं स्पषटयति--अत्र चेति। आत्मदोषेति 

_ -चोर्येत्यथः । सायेति- साक्ष्यादिभिरिति भावः । द्रव्यं-- तदीयम् ॥ १७१॥ 

१. ज्य०१६८ । २. वि० दमस्तत्र राज्ञस्तेनापि भाव्यते । ३. क. चेति भा० । घ चेति 

विभावनीयं सा० ४.ख.ग.ज शोध० 1 ५. फ. द्दानामाव° | 

{19 

5 



९.१४ याज्ञवस्क्यस्मतिः [ व्यवहाराध्याये 

तस्करस्य प्रच्छादक प्रत्याह-- 

हृतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात् । 

अनिवेद्य नुपे दण्डयः स तु ष्रण्णवतिं पणान् ॥ ५७२ ॥ 

हृतं प्रनष्टं वा चौरादिहस्तस्थं दव्यम्"अनेन मदीयं द्न्यमप्रहतम्' इति नपस्या- 

5 निवेयेव दपादिना यो गृह्णाति असौ षडत्तरान् नवति पणान् दण्डनीयः--त- 
स्करप्रच्छादकत्वेन दुष्टत्वात् ।॥ १७२ ॥ 

राजपुरूषानीतं प्रत्याह - - 

सोल्किकैः स्थानपाछेवी नष्टापहतमाहतम् । 

अवोक्संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥ १५३ ॥ 

10 यदा तु ज्ुस्काधिकारिभेः स्थानरक्षिभिवा नष्टमपहृतं द्न्यं राजपार्ख 

हूतं प्रनष्टमित्यादि ॥ १७२ ॥ 
स्पश्टाथः शोकः ॥ १७२ ॥ 

क शोद्किकैस्स्थानपार्खर्वेत्यादि ॥ १७३ ॥ 
अवक् संवत्सरात्स्वामी गृह्णीयात्; परतो नृपतिः गृह्णीयात् ॥ ३७२ ४ 

बारुभट्धी 

प्रच्छादकमिति 
प्रकाश्मकुमियथः। ज्ञानाय मरे परहस्तादि्युक्तम्। यद्रा परहस्तं अनपि गच्छतीति व्युत्पत्या 
भथमान्तं दभ्यविशेषणम् तदाह-- चौरादिहस्तस्थमिति | आदिना उदासीनादिभरहणम्। 
तथा चाऽऽदे भरे च तस्करग्रहणसप्युपलक्षणमिति भावः ।दृपस्येति---रेषे षष्टी।आदिना 
अभयगप्राथना । लिङर्थोऽविवक्षित इयाह--गुह्ातीति-- प्राग्बदाह । षाडिति,-- त 

स्परिभेतान् पणान्, तत्र दोषान्तराभावाद्धेठुमाह -तस्करेति ॥ १७२ ॥ 

स्वेनव द्ष्यस्य ततो अाहात्फराभावेन काट्युष्येन च राजाद्.व 

दल्क--राजम्ाह्यः करः।आष्टुतमिलस्याथंमाह - राजेति। परत इत्यस्याथमाह.- 

१. वि° रकभत | 



अस्वा^मेविक्रयप्रकरणम् ] ससब्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्या्यां च॒ ९१५ 

प्यानीतं तदा सेवत्सरादवोक् प्रा्तशवेत् ना्टिकरस्तदन्यम्लुयात् ; रद पुनः 
सवत्सराद्राजा गृह्णीयात् | स्वपुरुषानीतं च दभ्यं जनसमृहेषू द्धोभ्य यावत्संवत्सरं 

राज्ञा रक्षणीयम् ; यथाऽऽह गौतमः --“प्रनहैस्वामिकमधिगम्य रज्ञे प्रब्रूयुः विद्याप्य 
संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम् ।'› ईति । यत्पुनमनुनाऽवष्यन्तरमुक्तम्-- ““प्रनष्टस्वा मेकं द्रव्यं 

राजा न्दं निधापयेत्। जवौक् चयन्दादधरतछामौ परते नृपततरेत्॥ ” ईति तच्छ 

तद्रत्तसंपन्नत्राह्मणावैषयम । रक्षणनिमित्तषदभौगा््रहणं च तेनैवोक्तम्-““आददीताथ 
षडभागं प्रनष्टाधिगतान्रपः। दरामं द्यादरां वाऽपि सतां घमेमनुस्मरन्। "ईति । तृतीय- 

दितीयप्रथमत्तवत्सरेषु यथाक्रमं षष्ठादयो भागा वेदितव्याः । प्रपञ्चितं चेतप्पुर- 

स्तात् ।॥ १७३ ॥ 

प त ८५५ ता ति जमा त जा नाक 

बारुमद्री 

उद्धोमिति ] विशेषमाह-स्वेति । प्रयु -उरुषाः । विस्याप्य-जनसूमहेषु उदधोष्य। विरो- 

धं परि्रति-यत्पुनरिति+--मरनटस्वामिकामिति पाठः 1 पाठान्तरे भदष्टस्वामिकमित्यथैः 

एव गतिद्रयं प्रागपि | तन्न व्यस्तपाखेऽपि। ्रुतेति--वेदशाख्लक्षदाचरणपूरणस्यथ : | उत्तरसङ्- 

तये प्राग्बदाह-रक्षणेति | बहुनीहिः एवमग्रेऽपि । आर्थो वचने एव स्फुटः । तेनेव-- 
मनुनेव । अथ--- रक्षणानन्तरम् । षडमागं -षरत्वसल्यापूरकभागम् । प्रनष्टेति - 

अधिगसेः कमोणिषन् ; प्रणष्टादधिगम्यमानात् दव्यादित्यथेः । यद्वा प्रणष्टस्याधिगमात् 
मराप्तिपू्करक्षणाद्धेतोरिव्यथेः। व्यवस्थामाह तृतीयेति } भागाुसारेण ब्युत्कम इति भावः। 

बृहस्पतिः--“'राजाऽऽदृ रीत बड्भागं नवमं द्र (दशं तथा। श्चद्राविदक्षश्रजातीनां विप्रात् गृहीत 

विरकम् ॥ उयब्दादुदधं तु नागच्छेत्त्र स्वामी कथचन । तद गृह्णीत तद्राजा बह्मस्वं ब्राह्मणान् 

श्रयेत् ॥*? इंति। बोधायनः ^“अब्राद्यणसय प्रनष्टस्वाभेकं ऋक्थं संवत्सरं परिपास्य राजा ह- 
रेत् इति। नारदः-“'अस्वामिकमदायादं दशवषैस्थितं ततः।राजा तदात्मसस्कुयीदेवं धर्मोन 
हीयते ॥** ईति! एतेषामपि ्यवस्था भागेवोक्ता ¦! तदाह - पृञ्चीति | अत्र च प्रनषटस्वा- 

मिकद्रव्ये एकवषत्रिवषद्शवषेधारणविकल्पानां व्यवस्था दुरतमदेशवरतितदीयपुत्रादिदा- 
याद्वात्तयां सलयां नानातिधानेकगमनप्रतिबन्धसंमवेवाऽवगन्तभ्येति तु कृल्पतरः । 
पुरइति--अतेवाध्याये इति भावः ॥ १७३ ॥ 

“~~ ~~+ न ताना भाभा 

१. घ. स्वद्रव्यमवाप्ठु । ङ. को द्र । २. ख. मवाञ्जु° । ३. शछमस्वा* इति च पाठः| 

४.--१० २६. ३०.।५. ख ग. ङ, विध्य | च. छ. अवध्युत्तर् | .६--८. २०. । ७. 
ख गम्मम | ८.--८. ३३. । ९.--१. 9०. १६. । 



९१६ यराज्ञवस्क्यस्भृतिः [व्यवहराध्याय 

स 

मनृत्तषडभागादिग्रहणस्य द्रव्यविशेषे अपवादमाह-- 

पणानेकराफे ददाच्चतुरः पञ्च मानुषे । 

महिषोष्टगवां दो डो पादं पादमजाविके ॥ १७४॥ 
एकङशयफे अश्वादौ प्रनष्टाधिगते तत्स्वामी रज्ञे रक्षणनिमित्तं चतुरः पणान् 

5 दद्यात् } मानुषे मनुष्यजातीये द्रभ्ये पञ्च पणान् महिषोष्टगवां रक्षणनिमितत प्रयेकं द्वो 

द्रौ पणौ; अजाविके पुनः प्यकं पादं पादम् । दयादिति सवत्रानुषञ्जते। अजावि- 
कमिति समासनिर्देशेऽपि पादं पादमिति वीप्साबरखासयेक सबन्धोऽवगम्यते॥ १५७४५] 

इत्यस्वामिविक्रयभ्रकरणम् ॥ 

[नका +> ४९ क ~ 
पारितोषिकान् रक्ते पणारनकशफ इत्यादि || १७४ ॥ 

बाटंमद्र 

महिषो्टगवामिति---आष्वात् साधुः । आदाने निमित्तमाह -- रक्षणेति । इन्द्रात् 

सुदाये प्राप्तावाह- प्रत्येकमिति। उभय अजाविके इति प्राग्बत। तल तीये उपपत्ति- 

माह--अनजति। कवप्सेति-- एवं प्रागपि बोध्यम् ॥१७४॥ इयस्वामिविक्रय प्रकरणम् ॥ 
त न त न ० 

१. घ. माहारनि° | 



अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणम् १२ 

अघुना विहिताविहितमाम॑द्रयाश्रयतया दत्तानपकमं दत्ताप्रदानिकमिति च 

न्धाभिधानद्ययं दानाख्यं व्यवहारपदं अभिधीयते} तत्खरूपं च नारदेनोक्तम्-- 

८८ दत्वा द्रव्यमसम्यम्यः पुनरादातुमिच्छति । दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपद हि 
तत्॥ईति। असम्यगविहितमागश्रयेण दरव्यं द्वा पुनरादातुमि"छति यंक्िन् विव द्- 

पदे तदत्ताप्रदानिकं--दन्तस्याप्रदान पुनहरणं यस्मिन्दानास्य तदत्ताप्रदानिकं नाम 

सुबोधिनी 

अस्मिन् प्रकरणेऽभिधेयं भरमेयं निष्कृष्य दशंयति--र्अधुनेति,-- विहितमागाश्रयं 

दत्तानपकमं अविहितमागाश्रयं दत्ताप्रदानिकमित्यवान्तरभेदः । सामान्यतस्तु दानाख्य 

भ्यवहारपदमित्यभैः।““दच्वा भ्यम् '? इष्येतन्नारदवचनं भ्याच्टे-- असम्यैगिति। बस्मन्नेव 
९ १, (५ 

वचने दत्ताप्रदानिकभित्यस्य समस्तस्य पदस्य विग्रहवाक्यं ददैयति--दत्तदैयोति। अविहि. 

तमागौभितदस्चाभ्रदानिकस्वरूपनिरुक्तथैव एतद्विपरीतरूपस्य द्चानपकमेणः स्वरूपमथंसि 

बारुभट्री 

अधनेति--दानप्रसङ्गादिति मावः।तन्र तावदेतस्रकरणाभिधेयं प्रमेयं निष्छृष्टमाह-- 

विदितेति, - यथासंख्यमन्वयः । विहितमागौश्रयं दत्तानपकमौख्यं अविहितसमागौश्रयं 

दत्ताप्रदानिकाख्यामित्यवान्तरमेदः। तदाह - इति चेति,-- किं चतीव्यथेः । उभयसामान्य- 

माह- दानास्यभिति । चस्स्वथ। तत्रकोकछेन्यूनतानिरासाय नारदीयं न्यच असम्य- 

शिति ] अस्थैवाथमाह--अविहितेति \ तत य इत्यस्य कश्चिदिल्यथः। अत एव सभवान्न 

तस्य तच्छब्देन परामश्च इत्याकाक्षानिरासाय रशेषं पूरयति--य्मानेति । तस्य योगाथ- 

मप्याह--दत्तस्येति । अप्रदानमिति छेदः । अत एवाऽऽह--पुनरिति । षष्ठीसमासगर्भो 

मस्व्थीयष्न् । अविहितेत्यादिना तत्स्वरूपनिरुक्तैव तद्विपरीतरूपस्य दत्तानपकमेणः 

१. क. ते । असम्यग०। २.--४. १.1 २. क. यत्र व्यवहारपदे। ४.थ. द्. ना विहिता- 

विहितेति 1 ५. थ. द्. व्यमसम्यम्य श्ये ।६.थ. द्. म्यगविहितमागोश्रयेणेति । ७. थ. दु. 

स्याप्रदानभिति । 



९१८ याज्ञवस्क्यस्मरृतिः [व्यवहाराध्याधं 

न्यवहारपदम् । विहितमागाश्रयत्वेन तस्परतिपक्षमूतं तदेव म्यवहारपद् दत्तानपकर्मँ- 
यथादुक्तं भवति } दत्तस्यानपकर्म अपुनरादानं यत्र दानाख्ये विवादपदे तदत्तान- 

पकमे! तच्च देयदेयादिभेदेन चतुर्विधम्; यथाऽऽह नारदः“ अथ देयमदेय च 
दत्तं वाऽदत्तमेव च । व्यवहरेषु विज्ञेयो दानमागैश्वतुरैधः || इति } तत्र देयमिय- 
निषिद्धदानक्रियायोग्यमुच्यते। अदेयमस्वतया निषिद्धतया वा दानानहेम्। यत्पुनः प्रक- 

तिस्थन दत्तमन्यावतेनीयं तदत्तमुच्यते । अदत्त तु य्प्रव्याह्रणीयं तत्कथ्यते । 

क (५ 

सुबोधिनी 
[$ प मेवेति न प्रथक् निर्दिष्टमित्याह--विहितमागीश्रयत्वेनेति । दत्तानपकर्मस्वरूपं निवै- 

क्त-- दत्तस्यानपकर्मति,- शाख्मविषहितमारगेणेव द्स्वात् पुनरादानस्थ निषिद्धस्वेन न 

पुनभ्र॑हणमित्यथेः । तच्च देयादिभेदेनेति -- तत् दानास्यं भ्यवहारपद्मिव्यथेः । 

अर्थ देयमदेयमिति- दत्तं देयं च इयमपि दच्चानपकमंभेद्ः; अदेयम् अदत्त च दइयसपि 

दच्ाप्रदानिकभेदः । एवं दानमगेश्वतुर्विंध इत्यथः । अनिषिद्धाति- अनिषिद्ध च तत् 

दानङ्कियायोग्यं चेति समासः । त्था ऊुटुम्बाविरोधि स्वकीयं दव्यम्! अस्वतयेति- 

अन्वाहितादिकमस्वतया द्नानहं कुटुम्बपोषणापरययाप्तं यदव्यं दातुमिच्छति तर्निषिद्धतया 

दानानहमिति ज्ञेयम् । अनव्यावत्तर्नायमिति--अपुनराहायैमित्यथः | नारदवचनोक्तार्थपर- 

बाङ्मह्ी 
स्वरूपमथलिद्धमेवेति हिना सूचितमेवेति न पृथक्काथेतमित्याह-- विहितेति । तदेव-- 

दानास्यमेव। तद्योगाथमाह--दततस्येति। अनेयस्य थः-- अपुनरिति,-शाखविदितमार्गे- 
णेव दत्तत्वात् पुनरादानस्य निषिद्धत्वेनापुन्हणभिलय्थः। तश्च-दवि विधं दानास्यं यद्क्थवहा- 

रपदं च। एकैकस्य दैविध्याच्चतुर्विधत्वं तदाह--अथ देयमिति,-देयं दन्त चेति द्वयं दन्चा- 
नपकमेभेदः; अदेयमदत्त चेति द्वयं दत्ताप्रदानिकमेदः, एवं तत्र दानमार्गश्वतुर्विधो विन्ञे- 
य इलयथेः। तत्र तेषां मध्ये। आमीषद्धेति--अनिषिद्धा या दानक्रियाः तद्योग्यमिलयथः | 

ऊुटुम्बाविरोधि स्वीयद्ग्य हि तादृशम्] सस्वेति-अन्वाहितादिकमस्वतया दनान कुटुम्ब- 

पोषणपयां तन्मः तरपयौकषं वा स्वं दग्यं निषिद्धतया दानानहंमिति विवेकः अब्येति -- 

अपुनग्रोह्यामिलयथः, यद्पत्येति--यथाकथंचिदत्तं पुनग्राह्यमिल्यथैः। नारदोक्ताथपरतया मूर- 

१.--४.२।२.त. ति शाख्विं०।३. थ. द. दक्वा । ४.त.येति । ५. थ. द्. द्दान- 
कियायोमग्यमिति । ६. भ. द्. या निषिद्धतयाचेति । ७. त. एतदादि “अस्वतया दानानर' इत्यन्तं 
नास्ति 1 
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तदेतत्सक्षेपतो निखूपयितुमाह- 
, ॐ # 

स्व कुटुम्बाविरोधन देयं 
स्वमात्मीयं कुटुम्बाविरोधेन कुटुम्बानुपरोधेनं कुटुम्बमरणावरिष्टामेति याव - 

क हे, ट 

तदयात्--तद्भरणस्यावद्यकत्वात् । तथा च मनुः-रद्धौ च मातापितरो साध्वी 

भायी सुतः शिद्युः। अप्यकायेश्चतं कत्वा मतंम्या मनुरत्रवीत् ॥ "” ईति । कुटुम्बावि - 
अ 

रोघेनेयनेनंदियमेकविधे दरयति । स्वं दद्यादियनेन चाख्भूतानामन्वाहितयाचित - 

पारितोषिकदानप्रसङ्खेनादष्टाथंऽपि साधारणो विधिसष्यते-स्वकुटुबाविरोधेने- 

त्यादि ॥ १७५ ॥ 
स्वशब्दो विभक्तपुत्रादिनिव्र्यथः। अविरोधश्च रासाच्छादनमात्रससुपखक्षणो धित्तेयः। 

सुबोधिनी 
ष [+ ॥ * है क क स्वेन मृरवचनमवनारयति--तदेतत् संक्षेपत इति । प्वेमस्वतय। दानानहं निषिद्धतया 

दानानहै चेत्यदेयं द्विविध नारदवचने प्रतिपादितम् । तच्र च निषिद्धतया यदेकप्रकारमदेय 

तन्मृरवचने (स्वं?) इटुम्बाविरोधेनेति पदेन ग्यतिरेकतो दशेयति - कुटुम्बाविरोधेनेप्यने- 

नेति,-- स्वकुटुम्बपोषणायापयीप्तः न देयमिल्यैः । अस्वतया यददेयसुक्तं तदशैयति-- 

छं ददा्षियनेनेति । अयमभिप्रायः --अस्वमदेयं स्वमपि ऊटुगबपोषणापयाप्तं न देय- 

नाकुभट्री 
मवतारयति -तदेतदिति,-- पूर्वोक्तं सवमिल्यथः । प्रागवदाह--अात्मीयमिति । स्वतस्त- 

स्य तद्विरोधादाह--अनुपेति | तदविघातनेयथः। तस्यापि तावयोथेमाह - कुटुम्बेति । 
देयमि ५ (+ ५ = ७, ५, ई ५ ४५ ड < 

व्स्याथंमाह - दद्यादिति | शेषेण फर्माह- तादोति,-कटम्बेलयथः । बृद्धो - 

भरीप्युत्तरसंख्याक ;रि छयु;--षोडशन्यूनः अकायेशतमपि- भकायदुष्पततिम्रहाद्यानन्स्य- 

मपि। मनुरिति--इव्यादिः एवमग्रेऽपि। पूवे नारदोक्तया अस्वत्यादिना भदेयं डि विधसुक्तम्। 
केः श, क 

भतः संक्षपग्रकारमेवाऽऽह--स्वापिति } आचयमदेयं व्यतिरेकेण मूलकृता दरितमिव्याह-- 
(न्प कप स्वं दयादिति । अन्वाहितेति- जत्र कमस्य रेक््यमाणनारदीयस्य विवक्षितत्वान्न दोषः | 

दन्द्रोत्तरपदकदन्द्रौ वा एवं कुटुम्बेदयनेन तदपयाक्षं निषिद्धतया न देयमिति द्वितीयमप्य- 

देयं व्यत्तिरेकेणेव दर्षितमित्यपि बोध्यम् | तथा चास्वमदेयं स्वमपि तदपयौप्रमदेयमिति 
द्विविधमदेयमिति सिद्धमिति तात्पथम् । व्याख्यात्राऽन्वाहितादिपरञ्चानामदेयस्वसुक्तम् ; 

१. वि०. देयं यच्चान्यसंश्रितम् । २. ग. छ. कुटम्बादुपरोधेनः नास्ति । ३.--८. ३५. 

४. क. च. ज. तेननदे° । ग छ. नेनदे । ५. त. तिस्वंदया* । 8. थ. प्र नदेयमिति द्विवि° 
७. फ़. विङेषणफ* । 
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काधिसाधारणानिक्षेपाणां पञ्चानामप्यदेयत्वं व्यतिरेकंतो दक्चितम् । यत्पुननौरदेनाष्ट- 

विधत्वमदेयानासुक्तम्-"* अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत् । निक्चपः 

पुत्रदोरं च सवेस्वं चान्वये सति ॥ आपत्छपि च कष्टासु वतेमानेन देहिना । 
अदेयान्याइराचार्या यच्वान्यस्म प्रतिश्चुतम्।।'ईति, एतददेयत्वमात्राभिप्रयेण ; न पुनः 
स्वत्वामावाभेप्रायेण --पुत्रदारसवंस्प्रतिश्चतेषु स्वत्वस्य सद्धाव।त् | अन्वाहितादीनां 
स्वरूप" च प्रगेव प्रपञ्चितम् | 

स्व॒दद्यादल्यनेन दारपुतद्देरपि स्वसा विरैषेण देयतग्रसङ्गग्रतिषेधमाह-- 

दारसुतारते । 
स् * १ २ [९ नान्वये सति सवसं यच्चान्यस्मे प्रतिश्रुतम् ॥१७५ ॥ 

सुबोधिनी 

मिति द्विविधमदेयसिति । नन्वस्वत्वेनान्वाहितादिपञ्को गणोऽदेयत्वेन स्वयाऽभिधीयते ; 

नारदेन स्वश्टको गणोऽ्देय इत्यभिहितम् ; अतस्तद्धिरोध इत्याशङ्कते विराध परिदतै-- 
यत् पुननारदेनेति। परिहरति--एर्तदिति,-- एकगणपाठोऽन्वाहितादानामष्टानामदेयस्व- 

मात्रेसामान्यन न पुनरस्वस्वाभिप्रायेणेत्यभिप्रायः । तत्र हेत॒माह--पुत्रदारसर्वस्वेति ॥ 

“स्वं कुटुम्बाविरोधेन देयम् इस्ययुमश् भ्याख्याय “'दारसुताहतेः इत्या्यवरशिष्टं 
व्याख्यातुमवतारयति-- स्वं ददयादियनेनेति ॥ १७५ ॥ 

बारूभद्री 

नारदेन त्वष्टानामिति तद्विरोधमाह -- यत्पुनरिति । कष्टाछित्यापद्विशेषणम् । टहि-- 

यतः । कष्टासु अस्यन्तदुःःखदास्वापस्स्वपि वतेमानेनेलया्यथेः । काष्ठास्विति पठे सवौसु 

दिषु आपत्स्वपील्या्यथः । तं परिदरति--एतदिति। मात्रका । न पुनः नत । अन्वा- 

हिताद्ष्टानामेकगणपारोऽदेयत्वमात्रस्राम्येन मन्यस्वेति भावः| अच्र हेतमाह- पुत्रेति । 

श्रुतेषु त्रिषु । च: सवथ ॥ 

एवमाद्यपादं व्याख्याय द्वितीयपादं भ्याख्यातु अवतारयति - स्वमिति 
५ क क 

दारसुतग्रहणञुपलक्षणमिव्याह -- दारसुतादाशति, -- समाहारदवन्दरस्तत्र ' तदाह -- 

१. क.रेकण 1) २. क. ध. राश्र । ३.- ४,३.४७, 8. घ. नाच्च स्व० ५. ख. पंपार। 

६. ज. प्राकूप्र* ¦ ७. इ तिनन्व० । ८. थ. द्. एतददेयतमात्ामिप्रप्येणेति । ९. ख ग. सा- 
म्यन । १०. थ द. भिसान्धिः.1 
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दारसुतादते दारसुतम्यतिरिक्त स्वं दद्यात् न दारसुतमित्य्थः ] तथा पुत्रपौत्रा - 
यन्वये विद्यमाने स्वे घनं न ददयात्-- “पुत्रानुल्पाय संत्य वृत्ति चैषां प्रक- 
स्पयेत् । ” दति स्मरणात् । तथा हिरण्यादिकमन्यस्मै प्रतिश्चतमन्यस्मे न 
देयम् ॥ १७५ ॥ 

एव द्रारुतादिव्यतिरिक्तं देयमुक्तवा प्रसङ्गदेयैधनग्रहणं च प्रतिग्रशवा प्रकाशमेव कर्वव्यमिवयाह-- 
[+ विराषत 

मरतिग्रहः प्रकारः स्यात्स्थावरस्य विरषतः। 
प्रतिग्रहणं प्रतिग्रहः सः प्रकाशः कतेव्यः विवादनिराकरणाथेम् । स्थावरस्य च 

विरो रतः प्रकारामेव ग्रहणं कायम्-तस्य सुब्णा्विदात्माने स्थितस्य दशथेतुमशक्य- 

त्वात् ॥ १७५ ॥ 

दारसुतग्रहणं च स्वैज्ञातिधर्मोपनतादिरक्षणाथम्। नान्वये सवैस्वं,--प्रथक्कुटुबतयाऽवस्थि- 

तऽपीव्य्थः | देयं यन्चत्यन्न देयं प्रत्यपणीयं (नेक्षिपादि अन्यसंभ्नितं साधारणं पराधीनं चा 

स्वमे(?)वा] अस्य पाठान्तर'ध्यच्च प्रतिश्रुतम्” 'इति-देयस्वेनान्यस्म प्रतिश्च॒तमित्यथः)तथा च 

नारदः--““ अन्वाहितं थाचितकमाधेस्साधारणं च यत् 1 निक्षेपं पुत्रदाराश्च सवेस्वं चान्वये 

घरति ॥ आपद्यपि च कष्टायां वर्तमानेन देहिना । आदेयान्याहुराचायां यच्चान्यस्म प्रतिश्च- 
११ 3३.९५. 

तम् ॥ `› ईति ॥ २७५ ॥ 

आदेयभ्यतिरिक्तानां तु देयनां- प्रतिग्रह ̀  प्रकारा इत्यादि ॥ १७६॥ 

सुबोधिनी 

स्थावरस्य विशेषतः ग्रकाशप्रतिग्रहे हेतुमाह - तस्य सुवणारिविदिति ॥ १७५॥ 

बालभद्च 

दारसुतमिति | दृतीयपादं व्यच््े- तथेति } ममाह -- पुत्रानिति। इत्ति--जीविकाम् | 

ठयेपादं व्याच््टे --तथेति | यव्पदाथमाह--हिरण्यादेति ॥ २७५ | 

उत्तरसङ्गतिमाह-- एवमिति, --उक्तप्रकारेणलयथः। चो वाक्यारङ्करे । आहेति- 

अर्धेनेति भावः । अत एव तदवतरणपू्वैकं वक्ष्यति । प्रतिग्रहे भावे घनिलाह- प्रतिप्रह- 

णपिति | स्यादिति विधिरिव्ाह--कतम्य इति } तस्फरूमाह--विवदेति.--इदसुभ- 

यान्वयि । तस्य विदेषेण तथा प्रतिग्रहे हेठुमाह--तस्येति,--स्थावरस्येयथः ॥१७५८॥ 
1 

घ. घछघ०।२. ख. ददेयभ । ३.ना० ४. ४, ५. | 
{16 
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एवे प्रासङ्गिकुक्ा प्रकरृतमठसरनाह-- 

देयं पतिश्च॒तं चेव द्वा नापहरेत्पुनः ॥ १७६ ॥ 
देयं प्रतिश्रतं चैव,--ययस्म धर्मार्थं प्रतिश्रुतं तत्तस्मे देयमेव यथो धममांसच्युतो 

न भवाति । प्रच्युतः पुनन दातव्यम्--“प्रतिश्चुत्याप्यघमेसंयुक्ताय न ददात्” ईति 
गौतमस्मरणात् । दत्वा नापहरेत्पुनः, - न्यायमार्गेण यदत्तं तत्सप्तविघमपि पुननोपह- 
तव्यम् , कष तु तथैवानुमन्त्यम्। यत्पुनरन्पयिन दत्तं तददेत्तं षोड्प्रकारमपि प्रत्याह- 
तन्यमेवेत्यथौ दुक्तं मवति नारदेन च““दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं षोडशात्मकम् |)१ईति 

प्रतिपादय दत्तादत्तयोः स्वरूपं विदृतम्--““पण्यमृल्यमृतिस्त॒ष्टया स्नेहासद्युपकारतः, 
लीड्युल्कानुग्रहा्थं च दत्तं दानविदो विदुः ॥ अदत्तं तु भयक्रोधोक्वेगरुजीन्िते | 

सुबोधिनी 

पूर्वोक्तमूरस्येवोत्तरा्धं प्रकरणसम्बद्धमवतारयति-एवमिति । यद्यसौ ध मत् प्रच्यु- 

तो न मवतीति--यस्म दतं प्रतिश्चतं स इत्यथः । देयादयविषयं वक्तव्यमाभधाय द्चा- 
च 

दत्त वेषय वक्तव्यस्ुपक्रमत--- न्यायात । दत्तस्यानपहरणकथननव तलप्रातपक्षभ्तस्यादतचस्य 

को पक 

श्याहरणमथसिद्धमेवेत्याह -- यत्पुनरन्यायेनेति । अदत्तं तु भयक्रोधेति--भयं च 

बाटमद्टी 
र, 

द्वितीयां भ्रकरणसबद्धमवतारयत्ति-- एवमिति । यदि तु प्रतिग्रहशब्देन प्रकरणात् 

पुत्रोत्सर्गो दानाख्य एवोच्यते तदपि प्रकृतसबद्धमेवेति बोध्यम् | पादभेदेन वाक्यद्वयं 

न तु देयादिभेदेनेतव्याह--यदिति | विशेषमाह- धममाथमिति,--अनेनाल्यस्यातथात्वं 

सूचितम् । प्राग्वदेवोक्छहेतोराह--यद्यसाविति,--यस्म दातुं प्रतिश्वेतं स इत्यथैः । एवं 

देयादेय विषयं वक्तव्यमभिधाय दत्तादत्तविषयं ्यक्तव्ये वक्तं तस्य द्वितीयपादं सप्रतीकः व्या- 

चष्ट- द्वेव्यादि । पुन ः--पश्वात् । दत्तानपहरणकथनेनेव तस्परतिपक्षभूतस्यादत्तग्रत्याहरण- 

स्यापि कथनमथसिद्धमेव नारद्वदित्याह--यत्पुनारीति। चोऽप्यथ' दत्तं सपतेति---८“तत्र 

१. क. म॑प्र० ।२.ख.ग. तेन पुनदी० ३.--५. २३. ४. ज. यमार्मेण तदृतं परो०। 
क. दहते । घ. तदन्तं षों०। च छ. अन्यायेन दत्तं घोण 8.ना० ४.२. ५. नाण्स्मृन्खी. 

मक्त्यतु०ं ध शुल्केनु ° च. छ स्कं तु गवाद्यच । ८. ख. ग ना० स्म्र° रुगन्ि० । ९, 

द ल्टोकस्ये° । थ. ठष्टोकोत्तराधैस्येव प्रकरणसंबन्धमव० । १०. थ. द्. वं प्रासङ्गिकिमिति । 
१९.थ. द्. व्यं वकतुशुपक्रमते न्यायमागेण यदत्तमिति । १२. त. नरित्ति । अदत्तं लिति । १३ 
~" ब. वृतु नास्ति । 
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तथोत्कोचपरीहासव्यव्यासच्छख्योगतः ॥ बालमूटास्वतन्तरातेमत्तोन्मत्तापवा्जैतम् | 
कतो ममेदं कर्मेति प्रतिखमेच्छया च यत् ॥ अपात्रे पात्रा्िव्युक्ते कार्ये चाधम॑सं_ 

हिते । यदत्त स्यादविज्ञानाददत्तमिति त्समृतम् ॥*' हति अयमर्थः-- पण्यस्य करीतद्र- 
म्यस्य यन्मूल्यं दत्तम् , मृतिर्वैतनं कतकमणे दत्तम् , तुष्टया बन्दिचारणादिभ्यो 
दत्तम् , स्नेहीदृहितपुत्रादिम्यो दत्तम् , प्रव्युपकारतः उपकृतवत प्रत्युपकारख्पेण 5 
दत्तम् , च्ीश्चस्क परिणयना्थं कन्याज्ञा$भ्यो यदत्तम् , यच्चानुप्रहाधमदष्टार्थं दत्त,-- 

तदेतत्सप्तविधमपि दत्तमेव न प्रत्याहर्णीयम् । भयेन बन्दिप्राहादिभ्यो दत्तम् , को- 

घेन पू््रीदिवैरनियातनायान्यस्मे दत्तम् , पुर्तैवियोगादिनिमित्त्चोकावेशेन दत्तम् , 
उत्कोचेन कायग्रतिबन्धनिरासाथमधिकृतेम्यो दत्तम् , परिहासेनोपहासेन दत्तम् ; 

4. (५ 

एकोऽपि स्वं द्रम्यमन्यै ददाव्यन्योऽपि तस्मे ददातीति दानव्यत्यासः ; छ्ख्यो- 10 

सुबोधिनी 
ऋधश्च शोकश्च भयक्रोघशोकाः तेषीं वेगस्तन सक् तयेति समासः । पूर्वोक्त 
नारदौीयवचननिचयं भ्याख्यातुमुपक्रमते - - अयमथे इति । ततेवाऽऽद्य †‹ पण्यमूल्यम्” 

इति वचनं व्याचष्टे -- पण्यस्येति । नारद ब्रचनस्थं द्तमिति पदं पण्यमृल्या- 

दिशेषतया स्वतन्त्रतया च तन्त्रेणोपात्तमित्यमिप्राय प्रकटयन्रह-यच्चादष्टाथेमिति । 

नारुमट्री 
्टावदेयानि देयमेक विध स्षटतम्।  इत्यस्याऽऽदि नारदीयम्।सवे करमेण व्याच्े अयमर्थ इति। 

कृतेति-बहुकीरहिः। तुष्टया सन्तोषेण । दुद्ित्रिति--दुहितः युतरापदिभ्य इत्यथैः । दस्योन- 

त्वात् अनु्रहपदेन तदित्याह--अटृष्टेति | सव वाक्यमिति न्यायेनाऽऽह--दन्तमेवोति 

एवव्यावलयैमाह- न प्रेति | नारदीये दत्तपद्ं पण्यमूल्यादिविरेष्यतया स्वतन्त्रतया च तन्ते 

णोत्पन्नमिति भावः । यच्चादृष्टाथैमिव्येव पठे अनु्रहाथमिस्यस्येव व्याख्यान तदढोध्यम् । 
'“अदत्त तु'?इति ् याच््े-भयेनेयादि। वन्न मयं च कोधश्च सोकश्च ते,तेषां वेगः तेन सजा पीडा 

तया अन्वितैरिति श्ाब्दोऽथैः। तत्फक्तिमाह-- भयेनेयादि। बन्दोति--कारागीराधिङ्ता- 

दिभ्य इत्यथैः ¦ नियौतनं दुरीकरणं अन्यस्मे येन साकं पित्रादीनां वेरं तस्मि पुत्रादी- 
ति पाठान्तरम् । छुरुसम्बद्धमेव योगपदं नान्येन । योगत इति तृतीयान्तात्सावैविभक्ति- 

कस्तसिरित्याह -- उत्कोचेनेति | तस्मा इति-- तस्मा एव तदन्यद्वा ददातीत्यथेः | 

१.क. ख. ग. च, छ. वाध | २. ख. संयुते । ३. ना० ४. ८; ९, १० : ११. । 
४. क हातुदु° । . घ. च. छ. ज. यच्चाद्टा० । ६. ख. दिभ्यो वै° | ७. क. चादिवि० । 
८. थ. द. षामाववेगः! ९. थ. द्, रदवच० 1 १०. फ. रागरृहाधि° | 



९२४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ म्यवहाराध्याये 

गतः रातदानमभिसन्धाय सहस्रमिति परिभाष्य ददाति; बेनाप्राप्तषोडशावर्षण , 
मूढेन लोकवेदानाभैज्ञेन, अघ्वतन्त्रेण पुत्रदासादेना, आततेन रोगाभिभूतनः; 

मत्तेन मदनीयमत्तेन, उन्मत्तन वातिकादयुन्मादप्रस्तेन वा, अपवजितं दत्तम् ; तथा 

"अयं मदीयमिदं कम करिष्यति" इति प्रतिखुभिच्छया दत्तम् ; अचतुधदाय च्चतुर्वेदोऽ- 

हम्"इत्युक्तवते दत्तम् ; यज्ञं करिष्यामीति घनं छब्ध्वा यतादौ विनियुज्ञानाय दत्तम् ,- 

इत्येवं प्राडराप्रकारमपि दत्तमद चमित्युच्यते-प्रव्याहरर्णायत्वात्) आतंदत्तस्यादत्तत्वं धरम- 

कायेन्यतिरिक्तविषयम्--““स्वस्थेनाऽऽ्तेन वा दत्तं श्रावितं धमेकारणात्। अदत्वा तु 

मृते दाप्यप्तत्सुतो नात्र संदायः |") इति कालयायनस्मरणात् । तथेदमपरं सक्षिप्ताथव- 
स 

चनं सवेोषेवादसाघारणम् - "योगाधमनविक्रीतं योगदान प्रतिग्रहम् । यस्य चाप्युपधिं 

सुबोधिनी 

सहस्रमिति परिभाष्य ददातीति--शत दौयत इति मनसे विचायोन्तःकरःपच्छरासा- 

दिवत् सहस दयत इव्युक्तौ सत्यां. मनसोऽनभिग्रेतमप्युक्तथनुसरेण यत् दीयते तत् 
(कु ८4 

इत्यथैः । काव्यायनेनेव सवविवादसाधारणं वचनसुक्तमित्याह-तथेदमपरपमिति | १७६ 

इति विश्वश्वरमभदवविरचिताय, सुबोधिन्यां दत्ताप्रदानिकं नाम प्रकरणम् ॥ 

नार्मद 

रातं दानामिति-शतं दयिमानमिति मनसि निधाय,कारणेच्छादिवश्चात् सदस दीयते इत्युक्तो 
सत्यां मनसोऽनभिम्रेतमप्युक्ताचुसारेण य दीयते तदिलयथः।उन्मत्तान्तेन दरन्द्रोत्तरपद्कद्वन्देनाप- 

वार्जता्मच्यस्य दक्तमित्यथकसख समास इत्याह-बालेनेयादि|मदर्नायेन ति-तत्साघधनद्भ्येण 

या मदस्तेनेयथैः। कर्तेति व्याच्शे-तथेति।ममेदमिलयस्यार्थो-मदीयामिति।° तैति डर्थोऽनद्य- 

तनत्वमाल्ं न विवक्षितमिदाह- करीति | अप्र इति- तस्य तन्वविवक्चायां 

सक्तमी--अपान्रायेल्यथः । तदाह--अचतुरिति। उक्त इंत्यलाशे जायत । अकर्ये इति छेदः, 

सप्तम्युभयत्र प्राग्वत् । धमेसहितो यो नेति, वाहितागन्यादिः । कतैव्यत्वेन धर्म चवते 
आकाये न कायं यस्य॒ तस्मे अकायै इति क्र अविज्ञानात् यदत्तं स्यादित्यथैस्तदाह-- 

यज्ञामिति | विशेषमाह -- आरति | वेत्यस्य उगरयलान्वयः। दत्तमिस्यस्य संकल्पितमित्यथः । 
५ क 

अत एव साधारणमाह--अदत््वोति । मते- तस्मिन् सति। पूव पूणेदाने पुनः पराचरत्तिरिति 

तुन सूचितम् । कास्यायनेनेव सवैविवाद्साधारणमन्यदयप्युक्तमित्याह-- तथेदापति,-- 
जा ० (त्ता तागा नन त तम 

१. ध. तं मानम० 1 २. क. यथे०। ३. थ. द. णोष्टासादि० । ४. त, वीपवादसा०। ५. 

त. यथदमि° । 
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पर्येत्य विनिवतैयेत् ।"ईति। योग उपाधिः। येनाऽऽगामिनोपाधिविशेषेणाऽऽधि- 

विक्रयदानप्रतिग्रहाः कताः, तदुपाधिविगमे तान् क्रयादीन्विनिवतेयेदिदयस्पाथेः। यः 

पुनः षोडशचप्रकारमपि अदत्तं गृहणाति यश्चादेयं प्रयच्छति, तयोदेण्डो नारदेनेक्तः- 

८४ गृह्णाव्यदत्त यो ठोभाधश्चदिये प्रयच्छति । अदेयदायको दण्ड्यस्तथा दत्तप्रती- 

च्छकः ॥ ” ईति ॥ १७६ ॥ 
॥ इति दनत्ताप्रदानिक नाम प्रकरणम् ॥ 

यस्वप्रकादयं दानमिति तदान विषयम् ; इदन्तु प्रतिग्रहविषयमिस्यविरोधः । स्पष्ट 

मन्यत् ६५ १७६ ॥ 

बाठमदी 

वक्ष्यमाणं अपरं उक्तमिन्नम् । तदथ॑माह--योग इति,--उभयन्रेति भावः । कृतसमाहार- 

हन्द्राम्यां योगयोस्तृतीयासमास इत्याह--योगेनेयादि। जआधमनादीनाह-- आघीति। विशे- 

वेण कीतमिष्याह-क्रयेति,-मावे क्त इति भावः। विगमे-ज्ञाने । जस्यापरस्य विश्ञेषान्तरमाह 

--यः पुनरिति] यस्त॒ तं शङ्सतीति पाठः। तदग्रहणे मृरूमाह-खोभादति । अते एवाषः स 

इति भावः।यद्यपि तावुभावपि दण्डशविल्येव सिद्धं, तथाऽपि स्पुटाथं ब्युत्कमण सान्निध्यादा- 

ह --अदेयदायक इति । तथा चाथः । अदत्तप्रतीच्छक इति तथा चवगेः ्रतीच्छधातुभ- 

हणाथः | घातुगणो बाहु खकोक्तेरिति भावः॥ १७६ ॥ इति दत्ताप्रदानिकम् ॥ 

१, मण. ८. १६५. । २. क ग. येनोपा० । 



क| 

अथ ऋतावुरायमकरणम् १३ 

क्रीतानुरायः कथ्यते । तत्स्वरूपं चं नारदेनोक्तम्--“* करीत्वा मूल्येन यः 

पण्यं केता न बहु मन्यते । क्रीतानुद्ाय इलयतद्धिवादपदमुच्यते ॥ ईपि । तत्र च 
यस्मिन्नहनि पण्यं क्रीतं तस्मिनेवाह्वि तदविकृते प्रयर्षणीयमिति तेनेवोक्तम--““क्री- 
त्वा मूल्येन यत्पण्यं दुःकरीतं मन्यते कथ । विक्रेतुः प्रतिदेय तत्तस्मिननेवाह्वयविक्ष- 

तम्॥।'† ईति ! दितीयादिदिने त॒ प्रयपेणे विशेषस्तेनेवोक्तः-- “"द्वितीयेऽहि दद- 

तरेता मूल्यात् त्रशचारामावहेत् । दिगण त॒ तृतीयेऽद्ि परतः केतुरेव तत् ॥' इति । 

परतोऽनुङयो न कर्तैन्य इत्यर्थः } एतच्च बीजादि व्यतिर्कतोपभोगादिविनश्वर 

वस्तुवि षयस् । 
पा ० ५ म 

सुबोधिनी 

द्विगुणं त तृतीये द्ीति--प्वोक्तत्रिशांजात् द्विगुणं पञ्चदशांशमिष्यथेः । “परतः 

केतुरेव है” इत्यञ्नुमशं तात्पयेतो व्यच््--परतोऽनुराय इति । एतच्च बीजादिव्यति- 

र्किति--्बाजादिन्यतिरेक्तं च तदुपभ्रोगविनरबरं चेति समासः ॥ 

बारुभट्री 

प्राग्वदाह-- क्रीतेति] तत्न सङ्गति सृचयन्नाह-तदित्यादि। बहन - विपुर सम्यगिति 

यावत्! तत्त च- तदनुशये च । तेनैव--नारदेनेव! एवमगेऽपि षष्ठी प्राग्बत्। वाद्व विक्ष- 

तमिति पाटः। ना्ञरषितमिति तद्थेः। अविवक्षितमिति पठेऽप्येवम् । अवहेत्--यजेव् 

तस्मे दद्यात् । तावता न्यूनं मूल्यं आद्यमिति यावत् । द्विगुणं -ूर्वोक्छन्निशांशादवगुणं पञ्च- 

दांशमिति यावत् । तुयोपादस्य तासयांथमाह-- परत इति | अनुशयो-विचारपूवेक- 

पश्चात्तापः । सङ्गतये विरेषमाह-- एतच्चेति -- नारदोक्त चेव्यथः । वीजादीति- 

दाजादिन्यतिरेक्तं च तदुपमोगादिविनश्वरं च तत् वस्तु“च तद्धिष्यकमिलय्थः । भोगव- 

स्त्विति पटे स्पष्टां भोगेति भोग्येदयथंः ॥ 
णन नाव ४1 ०५००००५५०१० 

१.ख. अथ कोर | २. ख. छ. शच' नास्ति । ३२--९. १.।४.--९.,२. ५.--९. 

३. 1 ४. ख. जातिरि० }; घ. ड. चभ्य ५. थ. द्, पयोग | ६. प. ब. नत० (?) । 
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बोजादिक्रये पुनरन्य एर प्रत्य्पणावधिरियाह- 

दरोकपञ्चसप्ताहमासच्यहाधमासिकम् । 
बीजायोवाद्यरत्नखरीदोद्यपुसां परीक्षणम् ॥ ५७७ ॥ 

बीजं त्रीह्यादिबीजम्, अये शीं, वाह्यो बरखछीवदीदिः, रत्नं मुक्ताप्रवाखादि, छी 
दासी, दोह्यं महिष्यादि, पुमान् दासः ; एषां बैजादीनां यथाक्रमेण दशाहादिकः 
परीक्षाकाखो विज्ञेयः । परीक्ष्यमणे च बीजादौ यवसम्यक्वनुद्धयाऽलुरायो 
भवति तदा दशाहायम्यन्तर् एवः ; क्रथनिशरौत्तिनं पुनरूष्वैमित्युपदेशप्रयोजनम् | 
यत्त॒ मनुवचनं “^ करत्वा विक्रीय वा रविचिदस्येहानुरायो भवेत् । सोऽन्तर्द्- 
राहात् तद्व्यं ददया्ैवाऽऽददीत च।(”ईति, तदुक्तलोहादिव्यतिर्कतिपमोगाविनश्वरगृ- 
हक्षेत्रयानशयनासनादिविषयम्। सवै चैतदपरीक्ितक्री। तविषयम् । यत्पुन परीक्षितं 

अस्वामिविक्रयो निरूपितः स्वामिविक्य च_द्रौकपञ्चसप्ताहेत्यादि | १७७॥ 
सुबाधिनी 

एवं स्खरत्यन्तरोक्त मनसि निधाय पूर्वोक्तव्यतिरिक्तविषये योगीश्वरः प्रस्यषणप्रकारं 
दशयतीव्याह-- बीजादिक्रये पुनरिति | पराक्षापृवक्रये विेषमाह-- यत्पुनः परी- 

कष्येति | १७७॥ 
बाठकभद्री 

एव स्शरुल्यन्तरोक्तं मनसि निधायोक्तान्यविषये भूखङ्कत् छ्स्यर्पणत्रकारं दश्चयत्तीलयाह 

-- बीजादीति | दशेकेति पूर्वार्धे समाहारदन्द्रोऽे पृवमितरेतरदन्द्रपूवकं- 
समाहराद्गुः । अत एव वक्ष्यति दद्राहादिक इत्यादि । उत्तरां इतरेतरदन्द्रः। कम- 

स्य विवक्षितत्वान्न दोषः। तदाह--बीजमित्यादि। अय इद्युपलक्षणमिव्याह-- रोहादीति। 

परीक्षणपदाथंमाह-- परीक्षाकार इति, -करणल्युटा कारसामान्यवाचकं तदिति भावः | 

एतत्कथनफरमाह --परीक्ष्योति। मचविरोधं तेनकस्येव कास्य सामान्योक्ततवात प्राप 

मृरनारदयोः परिहरति-यस्विति । इह-ग्यवहारे । दिर्तये आह -आददीत चति। 
विचारस्य तुद्यस्वात् तदेकतये व मनुनोक्तत्वान्मुलकरताऽप्येकतये वोक्तं न तु भेदेन; कल्पतव्प- 
दीनां भेदेनोक्तिस्तु स्पष्टाथ॑ति बोध्यम्। मृखाविराधायाऽऽह--- उक्तखोहारिति| नारद विरोधा- 
याऽऽह-उपभोगवीति। सव - ममुमखनारदोक्तम्। परीश्चापूवैकक्रये विहेषमाह- यत्पुनरिति, 

१. कग. ज. णेऽव० । ख. णवि० | २. क. हं मा०।३.ख. हादि। ४ ख. दिकं। 
५. सर. गज. हाभ्य० } & -4- २२२. | ७ क.ध.जं. यनादि० | ८. ख... ङ. च. 
छ, रक्ष्य । 
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न॒ पुनः प्रयर्षणीयम्) इति समयं कृत्वा क्रीतं तद्धि्रत्रे न प्रयपेणीयम्; 

तदुक्तम्--““क्रेता पण्यं परीक्षेत प्राक् स्वयं पणदोषतः । परीक्ष्याभिमतं क्रतं 

वितुक्रमे मवेस्पुनः।॥” इति ॥ १७७ ॥ 
दोद्यादिपरीक्षाप्रसद्कन स्वणीदेरपि पर्षिंणणदह-- 

अनो सुवणेमक्षीणं रजते दिप रते ! 
२१ [९ त (न 

अष्टो चपुणि सीसे च ताम्रे पञ्च दशायसि ॥ १७८ ॥ 
वह्यौ प्रताप्यमानं सुवर्णं न क्षीयते, अतः कटकादिनिमाणा्थं यावत्छणं- 

कारहस्ते प्रक्षिप्तं तावत्तछितं तैः प्रव्यषणीयम् ; इतरथा क्षय दाप्या दण्ड्यश्च | 

परीक्षाकालाच्चोध्वं कीतंविक्रीतं वा स्यात् यत्तदनुपहतम्; यच्च स्वायभमुव-“(कीत्वा वि शीय 

वा द्रव्य यस्यहानुश्चयो भवेत्। सोऽन्तदेशाहातच्च व्यं दद्याच्चेवाऽऽददीत वा।॥ "इति, तत्परीश्ष्य 

कीते दष्टव्यम्।दशाहादिकमेण वीजादीनां, एकाहश्चायसः। जयोग्रहणं सवेताम्रादिरुक्षणाथम् 

एवं वाद्यादिष्वपि योज्यम् । वाद्यं बलीवदी द्यः; रत्नानि मरकतादीनि ; खियो दास्यादयाः; 

दोष्य गवादि ; पुमांसो दासखादयः ॥ १७७ 

कि च-- अग्नो खुबणमक्षीणमित्यादि ॥ १७८ ॥ 

सुबोधिनी 

यद्यपि “'बीजायोवाद्यरलनसखी दोद्यपुंसा परीक्षणम् इति बीजादिक्रमेण परिगणित, तथाऽ- 
पि दोद्ये सषिष्यादौ प्रतिसवनदोहेन परीक्षायाः प्रयोगताद्पत्वमहच्वाभ्यां सुन्ञानस्वात् 

तघ्प्राघान्येनाऽऽह --दोद्यादिपरस्षाप्रसद्धेनेति ॥ १७८ ॥। 

बारुभद्री 
--परीक्षितं सदिति शेषः। परक्षयेति पाठन्तरम् । पुनः-- पश्चात् । तदुक्तमिति - 

नारदेनेति शेषः । प्राक्-- कयात । गुणदोषाभ्यां सावेविभक्तिकस्तसिः । परक्षिति- 
४ 

परीक्षया अभिमतमित्यथेः। परीक्ष्येति पारान्तरम् । पुनः पश्चात् ॥ १७७ ॥ 

यद्यपि'बीजाय?' इति बीजादिक्रमेण मूले परिगणितं, तथाऽपि दोद्यमहिष्यादौ भ्रति- 

सवनदोहनेरनँ तत्--परिक्षयाऽभेष्टाव्पत्वमहच्वाभ्यां सुज्ञानत्वात् प्राधान्येनाऽऽह-दोह्यादीति। 

परीक्षेति--तव्कारे इलयथः)इतरथा-तन्न्यूयत्वेःअयं तात्पयोथः-- रातशब्दः प्रत्यासत्तेः परपर 

१.ना० ९. ८. | २.ख. ग. क्षामा । ३. विण द्विप रजते शतम् । अषठौतु त्रपुसीसेच । 
४. थ द्. नदोहुनन । 
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रजते तु शतपले प्रताप्यमाने पट्द्रयं क्षीयते। अष्टो त्रपुणि सीसे च-दात इदयनुव - 

ततत--त्रपुणि ससे च शतप प्रताप्यमनेऽष्टौ पलानि क्षीयन्ते । तत्रे पञ्च ; दरा- 

यसि;--ताम्रे शतपटे पञ्चपलानि अयसि दङपलानि क्षीयन्ते। अत्रापि शत इत्येव । 

कायस्य तु त्रपुताम्रयोनित्वात्तदनुसरिण क्षयः कल्पनीयः । इतोऽधिकक्षयकारिणः 

रास्पिनो दण्ड्याः ॥ १५८ ॥ 9 

क्वचितकम्बलादो बृद्धिमाह-- 

दाते ददापटा बृदिरौर्णे कापीससोच्रिके। 

मध्ये पञ्चपला वहिः सूक्ष्मे तु त्रिपखा मता ॥ १७९ ॥ 

स्युडेनोणेसूत्रेण यत्कम्बखादिकं क्रियते तस्मिन् शतपटे दरापला वृष्रिव- 1८ 

दित म्या)एवं कापांससूतरनिषिते पटादौ वेदितन्यम्।मध्ये अनावेसुक्ष्मसूत्रानेमिति पटाद" 

आवतेनायाश्ना प्षिप्तं सुचणैभक्षीणे तावदेतेव्यथः | रजनद्द देफएकशतं (दपा 

धिकः क्षयः! अनेन प्रकारेणोपक्षीमं सुवणकारादय्रो दापनीयाः ॥ ५७८ ॥ 

= क (का ५५... ९ (6 ध दरापटर्ेत्यादि 

कोखिकादिभिस्तु वख्निमौणायापिते सूत्र राते द्शापटेत्यादि ॥ १५७५. || ४ 

सुबोधिनी 

पटादौ पञ्चप्रखा वद्धिरिति --अत्र यदपि “आणे कासलोन्रिे"” इति कम्बडस्याऽऽ- 

बाख्भद्री 

शतपरे इति। दिपरुमिति बहुनीदिस्तदाह--पठ्द्रयामिति। प्राग्बदाह--श॒तपटे इति) 

अनुत्रन्तिरमेऽपि। पञ्च दशेति, पददरयं तदाह--पञ्चपलानीति। इयेवेति- तञ्च परूपरमेव ! 

प्रताव्यमाने इलयप्युभयनत्र बोध्यम्! न्यूनतां परिदरति-कांस्यस्येति, - कांस्ये स्विति पाठान्तरम् | 

त्रपुताम्रेति---बडुवीहिः तदनुसारेण क्व चित्तयैव पाठः| एवं पत्तखेऽपि बोध्यम् । तल ब - 

थमन्राऽऽह--अतोऽध्रिकामेति ॥ १७८ ॥ 

कराचित्कबलादाकरिति-समूलाथैः निर्मिते इति--रोपधेतो, प्राचामेति वुन् तत्र तेन 

सूचिः ख हि ोषिकः। शतपले कम्बरद चृद्धिरिव्यथः। दशपरेति बहुनीहिरेव। मध्ये इति-- 

तृतीयपादपरतीकम् । अत ॒एवाऽऽह--अनतीति। पटादारेति-- यद्यष्याण इत्यादिना 
५ 

१.ख.ग. घ ङ. कल्प्यः । २. वि° कापसिकेऽथवा । मध्ये प्श्चपला हानिः (2 
२. क. स्थूकमूणौप्° | ङ, स्थुलेनोण। ० ज. नोणीपू ° 1 9. खं. ग. कषान ०] ५. त. खाद्°। 

६. फ. घमू ° । 
१8. 7 
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भ [प पञ्चपला वृद्धिः । सुसूक््मसूत्रराचैते राते त्रिपला वृद्विवेद्धव्या । एतच्चाग्रक्षा्े- 
तवासाविषयम् ॥ १७९. ॥ 

द्रव्यान्तरे विशेषमाह- 

कार्मिके रोमबद्धे च विशद्धागः क्षयो मतः । 
न क्षयो न च वृद्धि कौरोये वील्कटटेषु च॥१८० ॥ 

कामिके कमेणा चित्रेण निर्मितम् । यत्र निष्पन्ने पटे चक्रस्वस्तिकादकं 

चेत्रे सूत्रैः क्रियते तत्काभमिकमित्युच्यते। यत्र प्रावारादौ रोमाणि बध्यन्ते स रोबद्धः 

परुशते दश्चपलन्योशकार्पासिकयोदृद्धी स्थरे स्थात् मध्यमे तृक्तब्रृद्धितः पञ्चपला- 

ऽन्या बरृद्धिरित्यथः ; सक्षम तु त्रिषखा वृद्धिः; तथा च नारदो दशपल्वदृद्धिसुक्ताऽऽह-- 

“"स्नूध्मं च तामेषां मध्यानं पञ्चकं शतम् । त्रिष तु सुसूक्ष्माणाम्' इति ॥ १७९ ॥ 

अस्य विक्षवोऽपवादंः--चारमिके रोमबन्धे चेत्यादि ॥ १८० ॥ 

सुबोधिनी 

दिस्वेन परिगणनं, तथाऽपि पटादाधिस्युक्तिरूपपन्ना- प्रतिरखोमाभिप्रायत्वात् ॥ १७९ ॥ 

यत्र प्रावारादाविति- प्रावार उचरासङ्कः “द्र प्रावारोत्तरासद्खो समो” इत्यमरः॥ १८० 

इति मद्रविश्वेश्वरविरचितायां सुबेधिन्यां कीतानुरायप्रकरणम् ॥ 

बाखभद्री 

कम्बरादौनां कंबरादितया ग्रहणं कृतं, तथाऽपि परादाविव्युक्तेः प्रतिरोमाभिप्रायेति नानुपप- 

त्तिरिति भावः। इते इति बोध्यम् सुसुक्ष्येति--अतिसृक्ष्मस्ययः। अप्रेति-तथा च प्रक्षारिते- 

नेयमेव वृद्धिरिति भावः ॥ १७९ ॥ 

विरोषमिति--क्षयसुभयाभावं च स्थरविहेषेणलयभैः। कार्भिंकमिलयस्य व्यास्या-- 

कर्मणेति। चित्रं घत्रम्। अत एव तस्यापि व्यास्या--यत्रेति। मेचकं मयुरपिज्छनेत्रम्। अधि- 

करणे घजित्याह-- यत्रेति! प्रावारः--उत्तरासङ्गः “४ दरौ प्रावारोत्तरासङ्गो समौ ईत्यमरः। 
[1 

9. ख. पूक्ष्म० ।२.ख.घ. वेदितव्या | ३. घ. बन्धेच। ४ खग.घ, ङ. च. 
छ. वल्क ! वि० वास्कठे तथा 1 ५.घ. ङ. रचकं० । च. चक्रक० । बार पेचकं। 
६. .घ. बन्धः | ७.--९. १४. <. द्वि° म० ११७.९.(१) । प. ब. ककंवलारदनां' नास्ति । 
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तत्र त्िंत्तमो भागः क्षयो वेदितव्यः | कोौरोये कोडप्रभवे वास्कठेषु वृक्षल- 
(~ + द् (~ पो [९ 9) ~ ए 

डिनमितेषु वसनेषु वृद्धिहासो न स्तः; केतु यावद्भौना्ं कुविन्दादिभ्यो दत्तं तावदेव 

प्रत्यदेयम् ॥ १८० ॥ 

दव्यानन्त्यासतिद्रवयं क्षवृद्धितिपादनाशक्तैः सामान्येन ईसवरद्धिज्ञानोपायमाह-- 

देशं कारं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम् । 
द्रव्याणां कुशला वरूयुयत्तदा्प्यमसंशयम् ॥ १८१ ॥ 

शाणक्षेमादो द्रव्ये नष्टे हासमुपमते दरन्याणां कुरलः इन्यवुद्धिक्षयामिज्च : 

चाकृतं चार्मिकं कुर....दि; रोमबन्धं पटादि, तत्र हि छेदनात् निशद्धागक्नयः। कोशे- 

यंवास्कल्योस्तु लाम्यमेव । केोक्षेय त्रसरीमयम् । स्पष्टमन्यत् ॥ १८० ॥ 

बृद्धयनुसारेगेव क्षयमारोच्य रजताभिवेखादीनाम् - 

ऋ # # क ती [९ 

देरां काट च भग चेयादि ॥ १८१ ॥ 
स्वदेशोप्न्नं परदेशोस्पन्नं चिरन्तनमव्पकाकिकञुक्तमभुक्तं॒दुरुभमदुरुम 

वयेवं नष्टे द्रष्ये बलाबरं ज्ञात्वा दभ्याणां ब्रराबलन्ञानकुशखा;ः यन्मृल्यं वयुः 

तन्निर्विचारं नाश्थेता दद्यात्; राज्ञा च तदाप्यः । एवं परीक्ष्य कीते त॒ व्यभिचरतो 

बाठभद्र 

तत्र॒ उभयत्र त्रिश्षच्छब्दो भागपर इत्याह- त्रिरात्तम इति | तात्पयोथमाह-- 

किन्त्विति ५ १८० ॥ 
#, 

उत्तरसङ्गतिमाह - दन्य नन््यादिति। क्षयवृद्धीति -धमदिव्वास्साधुत्वम्। एवममेऽपि । 

अत एव ब्रद्धिक्षयेयभिमािरोधो नेति बोध्य॒म्। उक्तभिन्न,वेषयमेवास्य साफल्यायाऽऽह-- 

राणेत्यादिः। शाणं शणसूत्रनिभितं क्षोमं श्मा--अतसी तस्सूत्रानेमिंतम्। नष्ट इति मूराथै- 

माह--हूसपिति।सवेथा नाज्ञोऽत्र नाभिमतः--प्रकरणादिबरात्] तथा किच तद्वद्वा प्रलास- 
म 

पना 

१, ख. ग. घ. ङ च. छ. वस्क० । २. ख. ग. च. वयना० ।२.क. तद्धा° ।४. 

वि० गुणद्वयम् । 
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ददे कार्मुपमोगं तथा नष्ठद्रव्यस्य बरखबरु सारासारतां च परीक्ष्य यत्कल्पया्त 

तरसंशयं हिपिपनो दाप्याः | १८१॥ 

॥ इति ऋतायुकश्यभरकरणम् ॥ 

राजद्ण्डादिप्रसङ्गः | न च विक्रेता व्यभिचरन्नपि विक्रीतं प्राप्नुयादित्ति स्थितम्; तथा 

च स्वायभुवः-- “परेण तु दश्ञाहस्य न दद्याः नःप दापयेत् | आददानो दद्व दण्ड्यो श- 
ज्ञा शतानि षट् ॥” इति ॥ ९८१ ॥ 

बारुभद्ट 

तरइ- नर्त --तस्वचिवक्षया रस्ष्ठमीति भावः । एकः चो व्युःक्रमे इत्याह-- 
(र तां चेति | कष्वेलस्य व्याख्या परेति | ठय पादाथमाह--यदिति | द.प्यमिल्यस्य 

चि्यकर्दवकमिति विके्म् ¦ तदह --शिधिन इति ॥ १८१ । इति क्र तानुदय- 

करणम् || 



अथाम्युपेत्याशुश्रूषाप्रकरणम् १४ 

सम्प्रतमम्युपेयाद्युश्रूपष्राल्यमपर विवादपदमभिधातुमुपक्रमते ! तत्स्वरूपं च 

नारदेनोक्तम्-* अभ्युपेत्य तु शुश्रुषा यस्तां न प्रतिपद्यते । अद्ुुषाम्युःेतदि- 
वादपदमुच्यते१॥ इति । आज्ञाकरणं ्युश्रूषा, तामङ्खीक्ृय पश्वादयो न संपादयति 

तद्विवादपदमभ्युपेव्याञ्श्रूषाल्यम् । ् युश्रूषकश्च पञ्चवेधः- रिध्योऽन्तवास्ती भृतको- 

ऽधिकभेक्ृदास इति; तेषामादयाश्चत्वारः कर्मकरा इत्युच्यन्ते | ते च जयुभकम॑कारिणः। 
दासाः पुनगृहजातादयः पञ्चदरापरकाराः गृहदाराद्युचिस्थानरथ्यावस्केरशोधनायद्भ- 

कमंकारिणः। तदिदं नारदेन स्प्टीक्ृतम्-““ुश्रूषकः पञ्चविधः शाने दष्टो मनीषिभिः 
चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासाच्चिपञ्वकाः ॥ सिष्यान्तेवातिमृतकाश्वतुधव धेकम- 
कृत् | एते कनकरा शेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमस्वतन्त्रत्वमेषामाहुमेनी- 

सुबोधिनी 

अपर्खपमिति-^ तेषामाद्रणादानम् *‡ इईंयत्राचुपान्तत्वादपरं विवाद्पदमिल्थैः | 

:“ अभ्युपे तु इश्रूषाम् ` इवयेतन्नारदवचनं व्याच््-- आज्ञाकरणामिति | श्िप्यान्ते- 

वासिभृतकाधिकमेकृतां सामान्यसंन्ञामार-तेषामाया इति। सामान्यँमिति। अस्याथः- 

बारभटधी 

साप्रतमेति--गरदीतानुशयगप्रसङ्गेनेतिभावः। अपरपिति-““तेषामाचम् `` इत्यादौ 

मनुनाऽपरिगणितस्वात्ततो भिन्नमेवेत्यथैः । नारदीयं व्याच््--आज्ञाकरणाभेत्ि | भरती- 
क क चयस्याथमाह-सपेति | टे ग्युत्कमेणान्वय इव्याह-- अभ्युपेयेति । शिष्यादिचतुणा 

सामान्यसक्तामाह--तेषापेति,--- मध्ये इस्यथः । कमेकरा इति- “कमणि तो" ईति- 
टः। यद्यपि भ्रतके त्वं सूत्रसिद्ध--भतावि-युक्ते, तथाऽपि साहचयोदन्येषामपि तस्व बो- 

ध्यम्। वक्ष्यमाणानुरोधेन तेषां तं योगरूब्येव्याह-चोति+--- चत्वार इयथः। तदिद- 

सवे शाखपरोक्तमिलयथेः। चतुविंधः--आदितः। तेषां मध्ये। व्रिपञ्चका इति-- जः पञ्चेति 

न्निपञ्च, ते परिमाणं येषां ते सुजेथसमासः तद्धितः कन्।तदेव विश्चदयति-ज्िष्यान्तवासी- 

ति। सामान्याभति--एषां शिष्यादीनां पञ्चानां मध्ये स्वतन्त्रत्वं नाम सामान्यं साधारणध- 

१.--५. ¶.। २. क. राद्चातचतस्थानरथ्याग्रहद्याराव ०।च. राष्चविस्थानरथ्याव ०२. क.्रा। 
४.य. द्.अपरं विवादपदमिति।५. म ८. ४६. थ. द्. न्यमस्वतन्त्रतवमिति ¦ ७.अ ०३.२.२२ .। 
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पिणः। जातिकर्भक्षतस्तूक्तो विशेषो इ्तिरेव च।।कमपि द्विविधं ज्ेयमश्रुमं ज्ुभमेव च 

अश्म दासकमोत्तं य॒मं कर्मतां स्मृतम् ॥ गृहदवार्चचिस्थानरथ्यावस्करदोधनय्। 

गुद्याङ्स्पशनोच्छिष्टविणमूतग्रहणोज्छनम् ॥ ईच्छतः स्वामिनश्व्करूपस्थानमथान्तर्तः 

अञ्युभं कर्म विक्ञेयं युभमन्यदतः परम्॥”ईति। तत्र शिष्यो वेदविदया्थौ ; अन्तेवासी 

शिस्पशिक्ार्थौ; मूल्येन यः कमे करोति स मृतकः; कर्मकुवताम् अधिष्ठाताऽधिकमे- 

अ (५, 

सुबोधिनी 

एषां श्िष्यादीनां पञ्चानामस्वतन्त्रस्वं नाम सामान्य साधारणो धमे इल्याहूर्मनैपिणो मह- 

षयः; एषां मध्ये शिष्यादिचतुष्टयसमुदायेऽवान्तरजालया कर्मकर इति विशेष उक्तो मनी- 

विभिः। कम॑करत्वं चतुणौमप्यवान्तरजातिरियर्थः । तथा द्तिर्वतैनं छभक्मेकरस्वेन विश्ि- 
€ 9 (^ क ¢ ~ ¢ 9 (९७ विविच € ९9 ¢ ५\ 

टम् । ज भकमकरत्वं ।वेदिष्टा चरत्तिरेति पूचक्तमय 1चावच्य दकशषयति-- कापीति । 

°भिष्यान्तेवासिमृतकाश्तुस्स्वाधिकमंङृत् ' इत्यञं नारद्प्यवचनांशं न्याचे-- तत्र 

शिष्य इयादिना।' “ग्रहद्वाराशुवेस्थानः' इल्यत्राश्चुचिस्थानावस्करोउक्चनपदानि भ्याचष्ट- 

नारभदट्री 

स इत्येव मनीषिणो महषयः आइुरिलयथैः । जातीति--तेषां पञ्चानां मध्ये शिष्यादि- 

खूपचतुर्विंधससुदायस्य जला स्वस्वजालयनुरूपाभेति यावत्| तादशं कमं ऊुवेतस्तु कमेकर 

इयवरूपोऽबान्तरविद्चेषो मनीषिभिरक्त इत्यथः । कमेकरत्वं चतुणामभ्यवान्तरजातिरत्य- 

थः । वृत्तिरेव चेति--पिशेष इत्यनुवतेते; तथा बृत्तिवेतेनमपि श्युभकमकरत्वेन विशेषः | 

विशिष्टं श॒भक्छमैकरस्वं विशिष्टा दृ्तिरेवेस्यथैः, अत एव चसङ्गतिः । उक्तमेव विविच्याऽऽह 

_ -कर्मापीति। कभङृतां चतुणोम्। तत्राञ्भमाह--गृहद्वारेदयादि;ः--अच्र इन्द्रोत्तरपदक- 

समाहारद्वन्द्वः अग्रे यथासंख्यमन्वयः इच्छत् इति--दच्छतः स्वामिनः स्वाङ्गरन्ततः-- 

पर्यन्ते उपस्थानं सेवनं चेस्यथैः । ्ुभमिति--अतोऽन्यत् परं केवरं उच्छृ वा छुमामे- 

व्यथः!" शिष्यान्तेवासिः?? इ्यादिनारदवचनांशे विरिष्य भ्याचष्ट--तत्रेति+---तेषां मध्ये 

इत्यथैः । वेदमरहणं शखस्यप्ुपलक्षणम् । शिव्पं--कोश्र्म् । अधिष्ठाता-- 

१. ख. ग. छ. कस्तू ! २. ज. स्मृतमिति । तत्रारे* 1 ३. क. ङ. चः छ. ना? 

समृ० इष्टतः 1 ४. ना० अथोन्ततः । ५.--५. २.--७. | ६. थ. द्. नमपिछ* | ७.थ. द्. 

पि दिविधमिलयादिना । ८. त. `तत्र नास्ति । 
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छत् ; अद्युचिस्थानमुच्छिष्टर्षपार्थ गतादिकम् ; अवस्करो गृहमार्जितपांसादि- 
निचयस्थानम् ; उन्छनं त्यागः । मृतकश्वात्र त्रिविधः ; तदुक्तम्--** उन्तमस्वा- 
युधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवरः। अधमो भारवाही स्यादियेवं विविधो भतः।»ईति । 
दासाः पुनः--“"गृहजातस्तथा क्रौतो ठब्धो दायादुपागतः} अनाकाकमतस्तद्रदाहितः 
स्वामिना च यः ॥ मोक्षितो महतश्वणादुद्ध्राप्तः पणे जितः । तवाहमित्युपगतः 
प्रनरेज्यावसितः कृतः ॥ भक्तदासश्च विक्ञेयस्तथेव वडवाहतः । विक्रेता चाऽऽमनः 
शाले दासाः पञ्चदश स्मरतः” गृहे दास्यां जाते गृहजाः; क्रीतो मूल्येन; ख््धः 
प्रतिग्रहादिना ; दायादुपागतः पित्रादेदासः; अनाकाठभृतो दुर्भक्षे यो दासत्वाय मर- 
णाद्रक्षितः;जाहितः स्वामिना घनग्रहणेनाऽऽधितांनातः;ऋणमोचनेन दासत्वमम्धुपगतः 
ऋणदासः ; युद्धप्राप्तः समरे विजित्य गृहीतः; पणे जितः * यद्यस्मिन् विवादे परा- 

जितोऽहं तदा वदासो भवामि! इति पाध्माष्य जितः;तवाहमित्युपगतः तवाहं दासः" 

सुबोधिनी 

अद्युचैत्यादिना | “शिष्यान्तेवासिभुतकाः'” इत्युदिष्टानां मध्ये शतकस्य त्रेविध्यमाह- 

म॒तकश्वेति । दासाः पुनः पञ्चदशमकारा इल्युक्म् ; तत् प्रपञ्चयति --दीसा इत्यादिना! 

बारुभद्री 

नियन्ता । अश्युचचीस्यादि तथेव व्याच्े--अश्ुचीति । शिष्यादुदिष्टानां मध्ये 

भरतकत्रैविध्यमाह-- मतेति | अत्र एषां मध्ये । तदुक्तमिति - नार 

देनेति शेषः। अत्रेति भराग्वत् । आयुधजीवी आयुधीयः। भारेति--तद्हनशीरः) भारवाह 

इति पाठान्तरम् । ““दासाश्चिपञज्चका क्तेयाः दासास्तु गृहजादयः' इ्युक्तं तस्थरपञ्चयति- 

दासाः पुनरिति,-दासारत्विल्यथैः ; उच्यन्ते इति कशेषः।तानेव नारदोच्तया जह-- गृहजात 

इल्यादि। कमेण भ्याचट- गृहे इयादि| त्र पल्नीपरयृहशब्दस्य रक््याथमाह-दास्यामिति। 

तद्वदिल्यथैकेन तथेयनेन किंचिन्न्यनता सूचिता अनाकाल इत्यास्या्थी दुक इति भृत इत्य- 

स्य रक्षित इति। आधेतापमिति---अन्यत्रेति भावः | अह्-- स्याम् । परीति ,-परिभाष- 

१. नार वाहुः । २ ना०५. २२. ३. ना० गृहे । ४. क. तश्रैव | ना° तो लोके। 
५. ना० प्राप्तो युदात्° । & -५.२६।७. थ, द्. चिस्थानमि०। ८. थ. द्. साः पुनरा, 
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९.३६ याज्ञवस्क्यस्मति [व्यव्राध्याये 

इति स्वयं संप्रातिपनः; प्रतरज्यावसितः प्रत्रज्यातश्च्युतः; कृतः “एतावत्कारु वदासः' 

इति अभ्युपगमितः ; मक्तदासः सवका भक्ताथमेव दासत्वमम्युपगम्य यः प्राविष्टः; 

वडवाहृतः. वडवा गृहदासी, तथा हृतः तद्छीमेन तामुद्राह्य दासवेन प्रविष्टः; य आत्मानं 

विक्रीणीते असावात्मविक्रेता ; इत्येवं पञ्चदशाप्रकाराः। यत्त॒ मनुना ““ष्वजाहतो भक्त- 
दासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ । पैतृको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः।”इति सप्तविध- 
त्वमुक्तम् ,तत्तषां दासत्वप्रतिपौदनार्थम् ; न तु परिसंल्यारथम्तत्रेषां शिष्यान्तेवासिमृत- 
काधिकमंकृदासानां मध्ये रिष्यद््ेः प्रागेव प्रतिपादिता-- ^“ आद्भृतश्वाप्यधीयीत 

ग्ध चास्मै निवेदयेत्।” ईत्यादिन। । अधिकर्मङ्् तकानां तु वेननादानप्रकरणे वक्ष 

ते--^“4्यो यावक्कुरुते कमं तवेत्तस्य तु वेतनम् ।*” इत्यादिना | 

सुबोधिनी 
ध्वजाहृत इति दण्डदासश्वेति च -- युदध्राप्तो ध्वजदासः । पारिाञ्यच्यु- 

तस्य प्रायधित्तमकुवनः पुंसो दण्डाथेमेवाऽऽमरणात् दास्यं राज्ञः कने भवतीति दण्डदासः 
५9 ++ (^ पारिव्रञ्यच्युत इति ववेकः। नतु वैँरीति--परिगणेतन्यतिरेक्तानषेधाय नेथ; । एवं 

भ्करणोपात्तत्वेन स््टस्यन्तरोक्तमभिधःय मूटचचनविषयं विवेचयति -- तत्रेषामियादिना | 

बाठभद्री 
यिष्वेतयथः । स्वयं सामिति,--स्वयमेवाऽऽगत इत्यथः। प्रनञ्या---खन्न्याकषव्वब् ] दास 

इति--व्वद्ास इति पाठे इत्वेभ्युपगमित इति पाठः।दास इति पटे"महं तव दासः'इस्यधन 

अग्रे इस्युपगत इति पाठः] एतावत्कारूमहं त्वहास्र इव्यङ्खीकारित इति मद नरत्नेऽप्युक्तम् | 
मक्तम्---अन्नस्। एवेनान्यव्यवच्छदःमनुविरोधमनुबदति--यत्तिति ,--मानवे भक्तदासः, 
गृहजः, ऋतश्च प्रागुक्त एव, पेतृकः पितुरागतः सोऽपि, दायदुएगत एव दत्रिमोऽपि क्रते 
एव ध्यजाहृतः भ्वजन तद्वता चुद्धेन द्याहृत इति सोऽपि युद्धपाक्च एव प्रनञ्यातदयुतस्य 
म्रायाश्चत्तमईवतः, पुसा इण्डाथमव जासरणात् दास्यं राज्ञो भवतीति दण्डदासः प्रवञ्याव- 
सत एवात बाध्यम् । दासेति,--भयं धमंपरः दासस्वाश्रयाः दासा इति यावत् | 
परिहरति--तदिति । तथा च सषग्रहणे न्यूनसख्याग्यवच्छेदाथम्; न तु परिगणितमि - 
रनिषेधाथम्। तदाह---न तु परीति। एवं प्रकसणोपोद्धातस्वेन स्व्यन्तरोक्तमुक्ता भूल- 
विषयं विवेचयितुं तद्वतारयितुं चाऽऽह -तत्रेषामियादि । तत्न-तथा सति | अधीति 
-- अभ््रहितस्वात् पूवनिपातः, भृतकतेविध्याद्वहुवचनम् । वृत्तिरिलनुषञ्यते ॥ 

9. छ. मद्वर्चेन । २.-८, ४२५. ¦ ३. ख. दनप्रम् । ४. आभ २७. | ८, यड 

१९६. । ३.थ. परि्िज्या० । ७. थ. द्. पर्सिङ्खया्थमिति । 
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ट, (~ ऋ. 

दरातन्तवाेनोस्तु धर्मविशेष वुमाह-- 
९ भ, च, (^ [स् वखादासीकृतश्चोरेविक्ीतश्चापि मुच्यते ] 

स्वामिप्राणप्रदो भक्तत्यागात्तन्निष्कयादपि ॥ १८२ ॥ 
बटात् बलावष्टम्भेन यो दासीकृतः, यश्चौररपहृलय विक्रीतः+--अपिशन्दा- 

दाहितो दत्श्व--स मुच्यते । यदि स्वामी न मुञ्चति तर्हि राज्ञा मोचथितव्यः। उक्तं 
च नारदेन --““चौरापदृतविक्रीता ये च दासीकृता बङात् । राज्ञा मोचाधेतव्यास्ते 
दास्यं तेषु हि नेष्यते।"इति। चौरव्याघ्रा्यवरुद्धस्य स्वामिनः प्राणान् यः प्रददाति रक्षति 
असावपि मोचयितभ्यः ! तदिदं सवेदासानां साधारणं दास्यनिृत्तिकारणम्-‹्यश्चषां 
स्वामिनं कश्चिन्मोचयेप्राणसंशयात्। दासत्वात्स विमुच्येत प्रभाग रमेत च" इति 

भन्यापवादाथमाह- बृलादासीकरतर्चेरेरियादि ॥ १८२ ॥ 
दास्यकरणगृहजल्वायभावेऽपि बकाय दासीकृतः, चोरेवौ स्वहस्ते दास्यस्वेन विक्रीतः, 

सुबोधिनी 

अथ॒ मूरमवतारयति --दासत्त इति । अपिशब्दादाहितो दत्तशचेति- 
चोरेरिस्यनुवर्तेते। चेरिराहितो दत्तश्च्यर्थः--स्वाम्याहितादिविषय उक्तरत्राभिधास्यमानत्वात्। 
यंदीति--बलाचचोरक्रयादिर्न वाय स्वामीव स इष्यथ.|““मक्तप्यागात्*'इत्यमु मूरुवचनां दो 

बाङभद्री 

मूखमवतारयति -- दासन्तवासतीति ¡ अपिराब्दादिति-- चेोरैरियजुव्वते, 
चोरिरपहत्याऽऽहितोदत्तश्चष्यथैः। चः सवस्य इत्याह--दत्तश्चेति ] सः सवैविधः। अत 

एव स्वाम्याहितादिषये पथक् आह -- यदीति,--बलादिनेति भावः । चो ख! 

वोरोति,-- चोरेणापहृताः सन्तो विक्रीता इष्यथः। हि---यतः दास्यं तदेव! उत्तराचैकदेशं 
ग्ाचष्टे -चोरोति। उत्तरसङ्गतये जह--तदिदमिति,--मूलोक्त स्वामिप्राणरक्षकस्वामेलय- 

भैः । यों वेषामिति- एषां दासानां पञ्चदशानां मध्ये य एव कृथिदिल्यथेः । न केवट 

तावन्मात्रं किन्स्वन्यदपीयाह--- पुत्रेति,--तद्धागसद्शभागमिलयथैः । नन्वेवं भक्त्या 

१. वि० माक्थस्तच्यागानिष्कया० । २. नाण स्मर" दासत्वं तेषु ने० । २.--५. ३८ 

४. क. ख. घ. ज. यो वैषां । ^.--५. ३०. । ६. थ द. अघुना मूढवचनमव० । ७. थ. 

द्. न्तेवासिनोरिति । <. त. अपीति । ९. थ. द. यदि स्वामी च पुन्वतीति । १०.त.ना 
संभक्षि° । 
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९.३८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याथे 

(कभ क 

नारदस्मरणात् । मक्तदासादीनां प्रातिस्विकमपि मोक्षकारणमुच्यते । अनाकाल - 

मृतभक्तदासौ भक्तस्य त्यागाटासमात्रादारभ्य स्वामिद्रव्यं यावदुपसुक्तं तावद्वा 
मुच्येते । आदितणेदासौ तु तननिष्करयात् यदगृहीत्वा स्वामिना आदितो; यच्च 

दता धनिनोत्तमणान्मोचितः तस्य निष्कयात्सव्ृद्धिकस्य प्रव्यपंणान्सुच्यते | नारदेन 
विरोषोऽप्युक्तः--““अनाकारमृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्।संभक्षितं यदरभिक्षे न 

तच्छुद्धयेत कर्मणा ॥› ‹“‹ भक्तस्योक्षेपणात्सयो भक्तदासः प्रमुच्यते ।' “ आहितो- 
ऽपि धनं दत्ता छाम यदेनमुद्धरेत्॥ “ऋणं तु सोदयं द्वा ऋणी दास्या्पमुच्यं 

स सोक्तम्यः । नात्र कतुर्दोषप्रसद्धः ! यस्यापि हि कारणमस्ति साऽपि हि स्वामिनः भ्राण- 

सुबोधिनी 
भ (~ ~ _ 2 ̂ . 4 (भ्व त्का € 

व्याचष्ट-- भक्तदासादीनामियादिना । सम्माश्चितमिति- दुभिक्षे यत् मक्षितं नतत्क्म- 

णाश्चुद्धयेव। यदीयं भक्तसुपभुङ्क तदीयग्यापारकरणमात्रेण न ज्ुद्धिदास्यान्न निर्मुक्तः, अपितु 

तत्कर्मकरणेन गोयुगदानेन च शुद्धिरिल्यथः । अयमेव याक्ञचल्क्योक्तेर्विरोष इति 

जेयम् प्रतिराीषेकदानेनेति-तस्यन्यापारेण पुरूषान्तरढानेन सुच्येरन्]क्मेणि स्वसदृश पुरूषा- 

बार्भद्री 

गादित्यादि निप्फरुमत जाह--भक्ताति.-- आदिशब्दः प्रकारे; तेषां केषाचिदिष्यथैः। अत 

एवोक्तक्मणाऽऽह --अनाकाटेति | भक्तल्यागो मुक्तिदिनादारभ्य न विवक्षितस्तस्य तच्ना- 

हेठत्वादत आह--दासमावादिति । तस्य---घनस्य । निरथमाह-- सनृद्धीति | सामा- 
न्याथेस्य प्रकरणात् कृधातोविरषपरत्मिव्याह-- प्रयेति ¦ विशेषो ऽपीति- अन।कार- 

भतांरमात्र इति भावः।समकषितमिति-- दुरश्च यष्सं भक्षिते तत् कर्मणा न जुद्धथतेत्यथैः। 

यदीयसुपञचुक्त तदीयव्यापारेणमात्रेण सुद्धिने दास्यान्न निञ्याक्ः;कितु तत्कमकरणेन गोदयदाने 
न च उद्धरति यावत्| अयमेव मूरुतो विज्ञेष इति बोध्यम् । भक्तस्योति-- प्रागुक्त एवा- 

थः । सदय॒ः--तत्काठमेव न तु पूवचदन्यदानापेक्षेति भावः । धनं सोदयामिल्यस्यापकषः । 

्सुच्यते इत्यस्यानुषङ्गः । !“स्वामीयदयेव नोद्धरेत् इति पाठः । यदि स्वामी नेवोद्धरेत्- 
तदा आहितोऽपि सोदयं धनं दत्वा दास्यात् प्रसुच्यते इयथः । यद्येनमुद्धरेदिति पडे तच्र 

तस्सेमति विना नेव सुक्तिरिति बोध्यम् । ऋणदासे आह- - त्दणं विति । 

१ थ. तं यहुभिक्ष इति 1 २. त. व् च विषो या°। 
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ते ।* ईति॥ तथा 'तवाहम्* इल्युपगतयुद्धप्राप्तपणजितङ्गतकवडवाहृतानां च प्राति- 
स्विकं मोचनकारणं तेनेवोक्तम्-- ““तवाहमिव्युपगतो गद्धप्राप्तः पणे जितः । 
प्रतिरीषेप्रदनिन युच्यरंसतुस्यकर्मणा ॥*' “'कृतकार्ग्यपगमातक्रतकोऽपि विमुच्यते | 
^“ निग्रहाद्रडवायास्तु मुच्यते वडवाहतः |” इति । दासेन सह समोगनिरोधादिय- 
थः | तदेवं गृहजातक्रीतरन्धदायप्राप्तालमविक्रापिणां स्वामिप्राणप्रदानतस्पसादरूप- 5 
साधारणकार्णन्यतिरेकेण मोक्षो नाति - विशेषकारणानभिधानात् । दासमोक्षश्वने- 
न क्रमेण कतेव्यः--“' घं दासमिच्छेयः करतुमदासं ग्र॑तमानसः । स्कन्धादादाय 
तस्यासौ भिन्याक्ुम्म सहाम्भसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पामिभूधेन्यद्धिराकषरेत् । 

€ ~~ = च्व, = अदास इत्यथोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमवासृजेत् ॥' ईति तेनेवोक्तम् ॥ १८२ ॥ 

संशयात् स्वप्राणत्यागनिश्चयावष्टम्भेन मोक्षयित्वा दास्याममुच्यते | यस्तु भाक्तः भक्तदासः 
तस्यागा्निष्क्रयाद्रा मुच्यते | अपि शब्दास्स्वामिप्रसादादिपरिमरहः ॥ १८२ ॥ 

क (५ (६ 

सुबोधिनी 
न्तरं द्वा सुच्येरन्नितयथेः । ““निग्रहात् बडवायास्तु ` ' इलस्य तव्प्थमाह--- दासेनेति | 

^ (^ तेर्म चोक्तमिति. तन नारदेन ॥ १८२ ॥ 

बारमद्री 

तथा-किंच। कमेणाऽऽह - तवाहभियादि।तानां च --तेषामपि'तेनेव-नारदनेव'प्रतीति- 
प्रतिनिधिः प्रति्चीषेपदाथेः | तुल्य कमे यस्य तेन तुल्यभ्यापारेण -- पुरूषान्तरदनेनेलथः 

कर्मणि स्वतुल्य पुरुषान्तरं द्वा खुच्येरश्चिति यावत् । निहादिलयस्वाथमाह-दासेन सहेति, 

वडवाया इति शेषः।वडवा दासी स्वामिङृतादिति भावः।प्रागुक्तफचछतं भ्रागुक्तमेवोपसंहस्न्ा- 
अ ह-तदेवमिति । तत्--वस्मात्--उक्तप्रकारेणस्यथः । ऋमेणाऽऽह--गृहति। स्वामिप्राण- 

प्रदत्वस्ुपकक्षणमित्याह-- तत्मसादेति+--स्वामिम्रसादेस्यथः । स च तथा वाऽन्यथा नेति 

भावः । यद्वा स्वामिभ्राणप्रद्वस्य साक्षान्मोचने कारणत्वाभावादाह--तदिति,-- 

तेन॒ यस्तससाद् इत्यथः । तन्मोचने विधिमाह--दासेति । उनेन--वक्ष्यमाणेन । 

स्वं--स्वीयम् । तस्य---दासस्य । स्कन्धात् सजरं कम्भमादायाऽसौ स्वामी भिन्द्यात् 

भूमाषेत्य्थः । त्रिरिति पूवान्वयि । तेनेव नारदेनेव यत इति हेष; ॥ १८२ ॥ 
1 म 1 

१.५५, २१; ३६९; २२; ३३. । २. ख. यथा तवा । ३. ना० स्मर° भ्वजपा०। 

स्थ्र° मुच्यते तु° | ५.~-५. ३४; ३३, ३७. । ६. ना० ५, ४२, ४३.।७. अथ, 
ह 

४, 
द. यर्थिमाह-दसिन सहेति । ८. थ. इदं प्रतीकं नास्ति । 
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परत्रज्यावसितस्य तु मोक्षो नास्तीसाह- 

प्रनञ्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम् । 
प्रत्रेज्या सन्यासः ततोऽवसितः प्रच्युतः अनभ्युपगतप्रायश्ित्तश्वेद्ाज्ञ एव 

{~ 

दासो भवति | मरणमेव तदासषतवस्यान्तो नान्तरा प्रतिमोक्षोऽस्ति ॥ ८२८ ॥ 

वणोपक्षया द्स्यव्यवस्थामाह-- 

€ ७ * (अ 

वृणानामानुलखम्यन दास्य न ब्रतटखमतः।॥ १८२ ॥ 

ब्राह्मणादीनां वणौनामानुखोम्येन दास्यम्--त्राह्मणस्य क्षत्रियादयः, क्षजिय- 

स्य वै्यशय्ौ, वेश्यस्य शद्ध इयेवमानुखोम्येन दास मावो भवति; न प्रातिलोम्येन।स्वध- 
मलयागेनः पुनः पथिाजकस्य प्रातिटोम्धनापि दासत्वमिष्यत एवः; यथाऽऽह नारदः- 

एवे दास्यान्निर्मोचनप्रायम्; अपवादः-- 

प्रनज्यावसित इदयादि ॥ १८३ ॥ 

प्रचञ्य प्रतिनिवृत्तो राहो दासः स्यात् | न चात स्वामिध्राणरक्षणनापि मोक्षः । 

ब्राह्मणोऽपि प्र्रञ्यावसितो राक्तो दासः स्यात् प्रातिरोन्येनापि; अतोऽन्यक्ल वणोनामा- 

नुखोम्येन दास्यम्। यथा, “मोक्षितो महतश्च वणात् ̀ इलवमादो न प्रातिरोम्येन प्रत्येतव्य, 

बाङूभट्री 

अवश्चिष्टगतिमाह--प्र्रज्येति । तुः वैलक्षण्ये । एवं सति प्रायधित्तविध्यानयक्या- 

पत्तराह--अनभ्युपेति,-- तथासति तु पुनस्तस्य प्रनज्येवेति भावः । एवेनान्यन्य वच्छे! 

अचतरणाथेमेच प्रतिपादयन्नमेलय त्याथमाद-मरणमेवेति | अन्तो- मोक्षः अन्तरा-मध्ये 

जावनदक्ायाम् । प्रातमोक्षः-- तदथतिपक्षभूतो मोक्षः | ५तेन आसमन्तात् मरणमेवान्तो 

यस्स एव तथेति स्वाथ कनितिसूचितम् ॥ १८२८ ॥ 

दाखभावः दासत््रम्। ्रतिरोमशब्दो धमेपरः, वृततीयान्तात्तसिरिवाह - न प्रतीति। 
र 

नन्वेवं मुरस्योक्तरक्षणविरोधोऽत आह--स्वधर्भेति | पुनस्त॒निषेधरेषमाह-- 

१. ख॒ भन्यारेमन् काटे न मो | २. फ- ति विनयादिवात् स्वां दिमति सू° (>) । 
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''वणोनां प्रातिखोम्येन दासत्वं न विधीयते | सखधर्मत्यागिनो ऽन्यत्र दारवदास- 

तामता |” इति ॥ १८३ ॥ 
जन्तेवापिधमौनाह- 

छरतशिल्पोऽपि निवसेत्करृतकाटं गुरोगहे । 
अन्तेवासी गुरुपराप्तमोजनंस्तसफटप्रदः ॥ ५८४ ॥ 

क (५. (र अन्तेवासी गुरोगहे कृतकाटं “वषेचतुटयमायु्वेदादिशिस्पशिक्षार्थं॑वलदे 
वसामिः इति यावदङ्गकृतं तावत्काटं वसेत् यद्यपि वष॑चतुष्टयाद्वीगेव ठन्धपेक्षि- 
तरिस्पविघः। कथं निवत्ेत् ? गुर्प्राप्तमोजनः- गुरोः सकारात् प्राप्तं भोजनं येन 

स्खरत्यन्तराच्च दासत्वमिति तानि गरृहजत्वादीनि दास्यनिर्मोचनप्रकाराश्चान्वेष्याः । सर्वथा 
प्रतिरोम्येन दास्याभाव इति स्थितम् ॥ १८२ ॥ 

यत्र पारितोषिकमुभयोरनुमते दास्यमन्यज्चातः तथव कव्य यतश्चेतदेवमतः 
[+ अका „स "वा + ९ 

क्रुतरिस्पोऽपि निवसेत्करतं कार गुरोगरहे इदयादि ॥ १८४ ॥ 
शिद्पशिक्षणायथ प्रतिपन्नदिष्यभावोऽन्तेवासी; स यदा परिभाष्यो "वदं तस्कारु्वद्हे 

(५. (क [4 [ छ भ, [क @ मया शिस्पविद्या शिक्षणीया; चित्याम् 'इत्यास्ते, अन्तरारे च कृतविद्यः खात्, तदाऽपि हि 
कृतं पारिभाषिकं कारं गुरोयृहे निवसेत् । गुरुणाऽपि च तस्य भोजनपरशेधानादिकं देयम्। 

© अ क 

यच्चासौ रिस्पेनाजयेत् तद्भुरोरेवायेदिल्यवस्यम् ॥ १८४ ॥ 

सुबोधिनी 

दारवदासतेति--यथाऽऽनुरेम्येनैव विवाहो न प्राकषरोभ्येन; तथा दासस्वम- 

पीलथैः ॥ १८३ ॥ 

बाखुभट 

स्वध्मति । ५वं निषेधका विधिमाह--दारवदिति;--यथा आनुलम्यनेव विवाहो न 
$ 

प्रातिलोम्येन, तथा दासस्वमषीलय्थः ॥ १८३ ॥ 44 

अन्ते इति--एवं दासधमौनुक्स्यादिः । तेति तद्विचेषणायै पूषदषमाद-- 

यद्यपीति।सवैश्िस्पम्रहे काराचमावादाह-अपेक्षितिति। तत्न भकारजि्ासामाह-कथमिति। 

¶ ० ५* २९. | २. विण नं त्फ | 
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स तथोक्तः, तत्फर्प्रदः-- तस्य शिद्पस्य फलमाचा्याय प्रददातीति तत्फटप्रदः,-एव- 
भूता वसेत्  नारदन विंशेषोऽप्यत्र दर्दितः--““सकिव्पमिच्छनाहतुं बान्धवाना- 
मनुज्ञया । आचायंस्य वसेदन्ते कत्वा कार सुनिश्चितम् ॥ आचायः शिक्षयदन 
स्वगृहे दत्तमोजनम्। न चान्यत्कारयत्कमं पुत्रवन्चैनमाचंरत ॥ रिक्षयन्धमसदृष्ट य 
आचाय परित्यजेत् । बखद्रासपितव्यः स्याद्रधवन्धौ च सोऽति ॥ रि क्षिताऽपि कत 
काठमन्तेधासौ समापलुयत् | तत्र कम च यक्कुयादा चास्यैव तत्फटम् ॥ गृही- 

तशिल्पः समय कृत्वाऽऽचायं प्रदक्षिणम् । रिक्षितश्वालुमान्येनमन्तवासती नवतते |"? 

रंति । वधरब्दोऽत्र ताडनाथ.--दोषस्याव्पत्वात् ॥ १८४ ॥ 

॥ इतयभ्युपेल्याश्ुश्रुषाख्य विवादपदम् ॥ 

सुबोधिनी 

स्वशिट्पभिच्छानेति--स्वजातिविषितं शित्पमिव्यथः ॥ १८४ ॥ हूति भट. 

श्वरविरविताया सुबोधिन्याम् अभ्युपत्याद्श्रषाह्यं विवादपदम् ॥ 

बालभद्री 

फट--मरतिम् । स्वशिसपमिति -- बान्धवानां आातादीनां आक्ञया सखसजातिविष्टि 

शिल्पं अ्रहीतुमियाद्ययः । अन्त--अन्तिके । एवं तद्धमेसुक्ता आचायष्ममाह--आआचा- 

यं इति । इनस्तद्धमेमाह--िक्षयन्तमिति । बलादिति--तद्वान्धवेराज्ञयेति भावः 
अत एवाऽऽह-चधेति । शिक्षितोऽपीति--कृतकारपरागिति भावः । संमेति-- तभि- 

कटे समापयेद्वियथे।तत्र--तद्रहे। समये--अतीत सति प्रदक्षिण सप्रदाक्षिणं अज्ञं आयज. 
न्तम् यथाश्चुत वा । आचायेप्रदृक्षिणाभिति पाठान्तरे शक्तितश्वान्विति प्राठः | एवमाचार्यं 
यथाज्ञक्ते भनुमान्य तोषयिरवा स्वगृहं प्रति पगवल्यै आगच्छतीयथैः । तारेति- दण्डा 

विङृतेतययेः ॥ १८४ ॥ इलम्युपेयाञ्श्रुषाए्य विवादपदम् ॥ 

१. ना० न्मदुष्टं य आचार्य सपर | २. --५ १६--२०.। 



अथ सविदयतिकमपरकरणम् ११५ 

संप्रति सविद्रयतिक्रमः कथ्यते । तस्य च छक्षणं नारदेन व्यतिरेकमुखेन द- 

क्षैतम्--“"पाषण्डिनैगमार्दीनां स्थितिः समय उच्यते । समयस्यानपाकमे तद्विवाद - 

पदं स्मृतम् |!” ईति। पारिभाषिकघमेण व्यवस्थानं समयः, तस्यानपाकमोग्यतिक्रमः 

परिपाखनं तद्वयतिक्रम्यमाणं विवादपदं भवतीयथः । 
तदुपक्रमाथं किञिदाह-- 

राजा कृत्वा पुरे स्थानं बाह्यणान्न्यस्य ततर तु । 

रविं वृत्तिमद्रूयात्स्वधरमैः पाल्यतामिति ॥ १८५ ॥ 
त न १५. ०००५५.५५ ज 

-~-~-~--~~-- 

परिभाषितस्याऽन्यथान्यथाकरणप्रसद्धन भूयस्समयानपाकरणाथं समूहक्रियासुपो- 

द्ातव्वेनऽऽद--राजा कूत्वा पुरे स्थानमिलयादि ॥ १८५ ॥ 
सुबोधिनी 

<"पाषण्डिनिगमा दीनाम्” इतिः नारदोक्तं व्याच पारिभाषिक ति । पूरव भ्यति- 

रेकमुखेन दितमिष्युक्तम् | तदरैयति-- तद्रथतिक्रम्यमाणमिति | अयमाश्यः-- “.सम- 

यस्यानपाकमै : इलयन्वयसुखेन संविद्यतिक्रमाख्यविवादपदस्य प्रतिपश्चरूपमभिधाय त- 

दविवादपदं स्रतमिखयभिधानादुक्तन्यतिरेकरूपं विवादपदमिंति व्यतिरेकाभिधानमिति ॥ 

मूखमवतारयति-- तदुपक्रमेति ॥ १८५ ॥ 
बाङुमट्री 

संप्रतीति--अङ्गीकारत्यागस्य पूवैतर सच्वेन तपरसङ्गादिति भावः । आदिना 

त्रण्यादिन्ैविध्यात् घोष्महणम् । अस्याथैमाह--पारीति--घमेश्ाखपरेभाषाङृयथः । पतेन 

तश्र स्थितिशब्दो विशेषपर इति सूचितम् । तस्याथमाह-- परीति । यद्यपि तच्छब्दस्य 

प्रक्ान्तपरामश्षिस्वाव् परिपारनस्येव विवादपदत्वं प्राोति, तथाऽपि जाधात्तदसंभवः । 

कमेत्यन्तेनान्वयञुखेन संविद्भथतिक्रमाख्यविवादपदस्य प्रतिपक्ष मूतञुक्स्वा तद्िवादणदं 

स्मृतमिच्युक्तम् । तदाह-तद्रयतीति ॥ 
मू कू म व॒ ता र च ति---- त॒ दु 

१ ---१° १.।२. क. व्यवहारप० । ३ -- १०. 9. } थ. द. इयेतन्नारदवचनं व्या 

४. थ. द. कधरमेणेति । “^ थ. द्. इदमत्राकृतम् ¦ ३. थ. द. छवचनमवतारयति-- 

तदुपक्रमार्थमिति ! ७. प. ब. वेत्वस० । 



याज्ञवस्क्यस्मतिः [व्यवहाराच्याये 0 १ क ५८ 

राजा स्वपुरे दुगादौ स्थानं धवट्गृहादिकं कृत्वा तत्र ब्राह्मणान् न्यस्य स्था- 
पयितवा तद्राह्मणत्रतं त्रैविद्यं वेदत्थसंपन्नं ब्रतिमद्ूहिरण्यादिसे पनं च कृत्वा सधर्मा 
वणाश्रमनिमिचः श्रुतिस्परतिविहितो भवद्धिरनुष्टीयतापिति तन् ब्राह्मणान् 

मरूयात् ॥ ९८५ ॥ 

एव नियुक्तसैथस्कम कतव्य तदाह-- 

निजधमाविरोधेन यस्तु सामयिको मवेत् । 
ध ( 

साऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतर्च यः ॥ १८६ ॥ 
्रोतस्मा्तधर्मानुपमर्देन समयानिष्पननो यो धमो गोप्रचारोदकरक्षेणदेव- 

यदुक्तं--“^तत्न दुगणि कुर्वीत जनकोशात्मवरद्धये!* ईति, तद्भुणविधानग्थिवायमार- 

म्भः । रजा कत्वा पुरे दुगे स्थानस्थलीं भाविकारसंरक्चणाथे बाद्यणान्न्यस्य समुदायादेव 
नावस्थाध्य त्रेविध्यं कर्यजुस्सामपारगं सदाचारनाह्यणात्मकं वृत्तिमल्ृत्वा नयात् “स्वधमे 

पाल्यताम् इति।वतेनहेतुः वत्तिः तदुक्त--““ृत्तिमदम्रमय्रहक्षेत्रादयः” निध्यादिस्थापितमरथं 

द्च्वेयर्थः। स्वधर्मो चणौश्रमस्थिलयन्यभिचारः) राज्नश्चान्यथा वृत्तिम् उपदेशेन सन्मागांवत- 
रणम् । स्पष्टमन्यत् ॥ २८५ ॥ 

कंच-निजधमाषेरोधेन यस्तु सामयिको भवेदित्यादि ॥ १८६ ॥ 
श्रतिस्मृप्युक्तो निजधमः, तद्विरोधनाथोद्वा गुणः तदनुगुणो वा यो हि सामयिकः 

स्वपरिभाषाक्रतो भवेत; यथोक्तं “°राज्ञा परयत्नेन सम्यक् ग्रहणीयः धमो राजकृतश्च यः | 

बारमद्धी 

पेति।र यासत्तराह-स्वेति|नुसकःत्वोपपत्तये बहुवचनर्ब्धं तत्पदाथंमाह-ज्राद्यणेति। त्रेवि- 

द्यस्वादेरन्यनः सिद्धो राजनियोज्यत्वासंभवादाह--- क्त्वेति ,---रेषोऽयं त्वा चेल्यथैः | 

भत एव बृहस्पतिः--''वेद्विद्यापरान् विप्रान् श्रोत्रियानभ्मिहोन्निणः । आहूय स्थापयेत्तत्र 
निष्ठां चत्त प्रकट्पयेत् ॥ अनच्छेयकरास्तभ्यः प्रदेया गृहभूूतयः ।' ईति । स्वा्थमाह-- 

वर्णेति,--बहुनीहिः । धमोथैमाह श्रुतीति ॥ १८५ ॥ 

तैः--बाद्यणेः। निजलस्याथः--श्रौतोति- वणो श्रमनिमित्तङेत्यादिः | समयात्- 

१. क. जातं । २. २ आा० ३२१) २. फ. प्रदयादरहयूमयः 1 ४,-- १७ २--३. | 



संविद्ववतिक्रमप्रकरणम् ] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च ९४५ 

गृहपाख्नादिरूपः सोऽपि यत्नेन पानीयः । तथा रज्ञा च॑ निजधमौविरोधेनेव 
सामयिको धर्मा “यावत्पाथेकं भोजनं देयमस्मदरातिमण्डङं तुरङ्कादयो न प्रस्था - 
पनीयाः' इत्येवंरूपः सोऽपि रक्षर्णायः ॥ १८६॥ 

एवं समयधमेः परिपारनीय इस्युक्ा तदतिकमादौ दण्डमाह-- 
[ सविदं क क गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं छङ्कयेच्च यः । 

सवेस्वहरणं * १ 

सवेस्वहरणं कृत्वा तं रीष्टाहिभवासयेत् ॥३८७॥ 

यः पुनगेणस्य प्रामादिजनसमूहस्य संबन्धि साधारणं द्रभ्यमपहरति, संवि- 

प्समयस्तां समूहकृतां रजङृतां वा यो ठड्घयेदतिक्रामेत्तदीयं सवै धनमपहत्य स्वरा- 
0 धा नन 1 

यथेव स्वनिवेशचितस्थाने तथैव राजान्तरङ्ृतस्थनान्तरेष्वपि ब्रह्मशाखानिवेशयात्रोस्सवा- 

दिकः । तथा च नारद्ः-- “यो धमः कमं यच्वैषासुपस्थानविधिश्च यः | यच्चेर्षा 

बृच्युपादानमनुमन्येत तत्तथा ॥ ? इति । धमो राजङ्ृत इत्यत पुनर्धमवचनं न रांजान्त- 

रङ्ृतस्वात्. पानीयं कि तर्हिं धमौनुगुण्येन धमत एवेत्यभिप्रायः । तथा च नारदः 

समृहधमोयचुपसहरक्नाह--“ दोषवत् करणे यंर॑यादनाम्नायभ्रकस्पितम् । प्रव्त्तमपि तद्राजा 

श्रेयस्कामो निवतंयेत् ॥'* ईति ॥ १८६ ॥ 

पारनव्याजेन गणद्रव्यं हर्यस्त॒ इत्यादि ॥ १८७॥ 

यो गणद्रव्यं हरेत् धमविरोधिर्नीं संविदं परिभाषां समूद्ङृतां च लङ्कयेत् , तमपहस्य 

बारूभद्री 

पारिभाषिकधर्मेण ्यवस्थानात। अपिना निजधमससुच्चयः। एवममेऽपि। तथा- तदन 

घमं इति--कत इति शेषः ।यावाधेति--वीप्सायामव्ययभावः ॥ १८६ ॥ 

घर्मः--सोऽपि । आदिना --गणदन्यहरणम्रहणम् । पुनः - तु । 

आदिना -- देः । अत एवाऽऽह-- सेति | दण्डबाहल्यादाह-- 

१. क. च कृतोनि० । २. क. ठे । ३..वि० राजाविं० । ४. कृ. राज्ञा कु० | ५. क, 
क्रमे ° । ६.१०. ३. | ७.--९ ०. ७. 

११9 



९४६. यारवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

छरदविप्रवासयेनिभ्क।सयेत् ! अयं च दण्डोऽनुबन्धायतिरये द्रष्टव्यः । अनुबन्धास्प- 
तवे तु “यो प्रामदेरासङ्खानां कृत्वा सत्येन संविदम् । विसंवदेनरो छोभात्तं राषटाद्ि- 
प्रवासयेत् ॥ निगृह्य दापयेदेनं समयन्याभेचारेणम्] चतुः सुवणं षाण्णिष्कं शतमा- 
नं च राजतम्॥” इति मनुपरातिपादितदण्डानां निर्वासनचतुःसुवर्णषाण्णिष्कद्चत- 
मानानां चतुणोभन्यतमो जातिशक्तयायपेक्षया कव्पनीयः ॥ १८७॥ 

सवेस्वं राष्टाद्राजा विप्रवासयेत् । तच्चापहस्य .समूहाय वापयेत् न तु स्वयं गृह्णीयात् । 
क भ ५ क ४१ ५. [9 ५ 

कृत्वेति वचनान् करव राजा न अह्वातेति गम्यते ।स्वायंभुवेऽप्येवमभिप्रायः प्रतिषेधः-- “न 

जातु बाद्यणं हन्यात् सवैपपेष्ववस्थितम् । राष्र्वेनं बदहिष्कुयीत्समञ्धनमक्चतम् ॥ 

इति । अतस्समृहापेणसमनवद्यम् । एवमन्यलाऽपि समूहा दण्डनादिं योज्यम् । नन्वयम् 

भिन्नाभेग्रायपुरूषाधीनत्वात् समूहधरमो दुःश्िष्ट एव। मेवं--कायैव्यपेक्षया एकाभिग्रायस्वो- 

पपत्तेः ।॥ १८७ ॥ 

सुबोधिनी 

अनुबन्धेति--अनुबन्धो दोषोऽपराघध इति यावत् ॥६८७॥ 

नारूभद्री 

अय रचत । अनुबन्धः -- दोषः अपराध इति यावत् | आदिना 

जाल्यादिपरिग्रहः । एवमग्रेऽपि।यामदेशकाब्दौ तत्स्थजनबोधको जघन्यदृच्या । सज्ञे वणि. 

गादिसष्रूहः 'इदमस्माभिः कार्यं परिहार्यं वाइव्येवंरूपं संकेतं सल्यादिङ्ञपथेन कृत्वा तन्मध्ये 

यो नरो रोभादिनाऽतिक्रमेदिवया्यथः। पक्षान्तराण्याह--निगृह्यति,-निबध्येयथैः सम्वि- 

ब्यतिक्रमकारिणम्। चतुरित्यादि समाहारद्विगुः चतुःसु वणां निति पाठान्तरम् । राजतं शत- 

मानं च विशात्यधिकरत्तिकाशतन्नरयपरिभितं रजतम् । निवासनेोति-- सवैस्वहरणाभावात् 

केवरूनिवांसनेवयथः।चतुरिति-सखवणौश्वस्वारः। षाण्णिष्काभाति-शतेति--राजतेत्यादिः । 

इदं त्रयं विषयराघवगोर वपिक्षया व्यस्तं समस्तं वेति तु तद्वथाख्यातारः ॥ १८७ ॥ 

नन ~~न 

१. क.ग. निः कासन । २.८. २१९, २२०.।३. थ. द. न्धायतिशय इति । ५. 

फ़. रः । निष्कं सुवणोश्रत्वारः षण्निष्कामितं शतेति (१) । 
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ईद च तैः करतव्यापित्याद- - 

कतेव्यं वचनं सवैः समूहहितवादिनाम् । 
गणिनां मध्ये ये समृहुहितवादनशीटाः तद्चनाभैतरेगणानामन्तगतैरनु- 

सरणीयम् ॥ १८७ ॥ 

अनपथा दण्ड इद्याह- 

यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं द्मम् ॥१८८ ॥ 
यस्तु गणिनां मध्ये समूहाहितवादिवचनप्रातिबन्धकारी स राज्ञा प्रथमसाहसं 

दण्डनीयः ॥ १८८ ॥ 
1 

किच कव्यं वचनं संवैस्समूहहितवादिनः। सखदािनोऽ्स्य वा । 
यस्तत्र विपरीत इत्यादि ॥ १८८ ॥ 

राज्ञा समृहाथेवेव्यथैः । महता हि प्रयत्नेन राज्ञा समृहधमेः पानीयः । धमौभि- 
द्रया समूहस्य राजोपकारिस्वातु ॥ १८८ ॥ 
न नि 7 यात 

सुबेधिनी 

रीज्ञोति--भस्मिन् मन्थे यच्छब्दोपादानात् स इति तच्छब्दोऽप्यथसिद्ध इति स 
इति शब्दो नोपात्तः। शेष सुबोधम्॥ ०८८ ॥ इति भद्विश्चेश्वरविरचितायां सुबोधिन्यां 

संविद्रयतिक्रमप्रकस्णम् ॥ 

1 

बारुमट्री 

इदच--इदमपि। तेः. बाहमणेः। गाणिनां---समूहिनाम्। एवमभरऽपि। सवैरित्यस्य 
भकृताथैमाह-इतरैरिति। अनतिषसङ्गायाऽऽह--गणान्तर्गतै तिति । अन्यवचनस्य अन्य- 

करतैककरणसंभवादाह-- अन्विति १८७ ॥ 

अन्यथा--तदनजुसरणे। तत्रे्स्यार्थो --गणिनामिति। बिपे्य्॑याथः--समूहेति। 

प्रतिबन्धेति- परतिषेधेति पाठान्तरम् राज्ञेति स इति मोरु एवांऽऽदिः । यच्छब्दोपादानेन 
तस्यासिद्धस्वाततु तद्नुक्तिरिति मावः। दममिलस्याथेः-साहसभेति ॥ १८८ ॥ 

01 

१. थ. दै. प्रथमं साहसमिति । २. प. व. विपरेव्य ° (?) । 



९.४८ याज्ञवस्क्यस्मूतिः [ व्यवहाराध्याये 

राज्ञा चेत्थं गणिषु वतेर्नायमिलाद-- 

समूहकायै आयातान्कुतकायान् विसजयेत् । 
स दानमानसत्करः पूजयित्वा महीपतिः ॥ १८९ ॥ 

© (५. (~ = (~ € (€ [१ 

समूहकार्यनि््य्थं स्वपा्चं॑प्राप्तान् गणिनो निषेतितात्मीयप्रयोजनान् 

5 दानमानलत्कारै; सर राजा पेरितोष्य विसजयेत् ॥ १८९ ॥ 

यर्ेतदेवमतः समूहकाये आयातान् करतकार्यान् विसज्यत् । 
क्षिप्रं कायीन्तराणि परिहाप्यापीति शेषः । 

् [३ (^ _ (न 

स दानमानसतव्करेः पजयत्वा महापतः ॥१८९॥ 

ननु च परस्वत्वापात्तिपयंन्तस्वादानर्य समूहिनां च प्रत्येकं स्वत्वायोम्यत्वात् भ्य(तर्- 

क्तस्वत्वापत्तिक्षमसमहरुक्षणाथौ भावात् सखमूहदानमयुपपन्नमेव । अतएव च गणद्रव्य त्राध्य- 

माना वक्तारो भवन्ति नेदमदाप्यस्म दीयं भवति" इति । तथा चत्वजामपि न पूरषद् प्र्यु- 

त्सगै इष्यते । अतोऽयसुस्सगमातरे गोणो दाननभ्यपदेश इति केचित् । तथा च सति तु खमू- 

हद्रभ्यहरणे न दोषः स्यात्] इष्यते च दण्डदृशेनात्।अतो वक्तन्यमेतत्।तत्रान्य पण्डतर्लन्याः 

पाषण्डादिवत् दष्टप्रयोजनान्यव दण्ड.दिवचनानी.ते वणेयन्ति। तथाऽपि च धमायस्समृह- 

दानादिग्यवहारोऽनारम्बन एव स्यात्। अच्रोच्यते। सत्यं समुदायिनां स्वत्वाभावः। सयुदा- 

यस्य तु स्वस्वसंबन्धः केन वार्यते, यस्तु व्यतिरिक्तः समुदायो नेखुक्तं तथेव तत्।सञुदायिन 

एवेककायौवच्छेदनेतेरेतरापेश्चास्ससुदायतां प्रतिपद्यन्ते । शाक्यते चेवमेकेकस्य इतरे- 

तरापेश्चस्य स्वत्वसबन्ध इति वक्तम्} न चचभूतानां दानचोदना नास्ति। गवादीनामविभक्त- 

दुक्षिणावचनादन्यत्र बहूनामपि दानसंबन्ध इति गम्यते । बाद्यणाय च दानं चोदितं 
[००1 

बारूभट्ी 

समूहकारये इति--सति सक्षम तथा च निमिन्स्व कैङकितभ्। कायशजञ्दश्च तननि- 

ष्यत्तिपरैः तदाह-- काथेनिदृत्यर्थमिति,--तेनोभयथाथान्तरानिरासः । प्रकृतत्वादाह -- 

स्वेति।कतेलस्याथो-निवतिंतेति ]मानः-जभ्युस्थानाादेकृतः सत्कारः __ अधव्यैपाद्यादिङृतः। 

स॒ महीपतिरिल्न्वय इ्याह-स राजेति } परजेलयस्य ताप्पयाथ उुख्याभावादाह -- 

परीति ॥ १८९ ॥ 

१, क. फठ्ति 1 २. प. ब. परम् 1 ३. फ. परेति । 



सविद्रयतिक्रमप्रकरणम्] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्य, च॒ ९४९ 

समूहृदत्तापहारिणं प्रलाह-- 

समृहकायेप्रहितो य्टेभेत तद्येत् । 

एकादशगुणं दाप्यो यद्यसो नाष॑येत्स्रयम् ॥ १९० ॥ 
क 

समूहूकायाथ महाजनः प्रारता राजपाश्च यवसाहरप्यादक रकुमत तद्रा 

त एव महाजनेभ्यो निवेदयेत् } अन्यथा छन्पाद्कादङयुणं दण्ड दापनायः। १९ ०॥ 

एवेप्रकाराश्च कयेचिन्तकाः कायां इव्याह- 

न च सापेश्चले न देयमिति ! न चेयं स्वस्वाभिमानभ्रान्तिः--बाधानुपलम्भात् । पत्ेत- 
सस्यात् । स्वैसुदाय्यसन्निधाने कथं दानोपपत्तिरिति । तदप्यसत् अरहीतृणामितरेतरपेश्चा 

णामेव स्वत्वयोगात् समयसामर््यचस्विग्यजमानानामिव शरीरोन्धयमन स्साधा - 

रण्यात् प्रवसद्यजमानवच्र समयबरेन मनस्सान्निध्यात् । शाख्चोदितत्वाच्च - समूह स्थत्त 

जतिवग्यजमानखाम्यमेच।यत्त सञुदायिनामनात्मीयत्वाभिधानं तन्नैरपेक्ष्याभिग्रायस्चेभाग- 

विधानाच्चा्विजां परिषदं प्रस्युन्सगों स्यायानपेक्षत्वेऽप्यभ्याहत एव । य तु सखुदायदाना- 

संमवाद्रत्विजां दक्षिणाविमागं मन्यन्ते, तेषामश्चो दक्षेणत्येचमादौ दग्यकत्वन 1 बभागा- 

सभ वान्मृल्यदानायागाच्र दु@ष्टतवत्यल प्रसङ्गन ५ १८ ९ ॥ 

इममेव न्याय मनसि ङत्वाऽऽह-- समूह कार्यत्राहत इत्याद्।॥ १९० ॥ 

शाख्लनिबन्धनस्वाच्च समृहस्थिते; 

बारुभटरी 

समृहेति--खमरहाय दत्तस्यपिहारेणं मध्यस्थमित्यथः 1 समूहका्याय पितः 

इति सुप्सुपेति समास इत्याह--समूहकायाथेमिति --तज्निष्पस्यथमिद्यथेः | भस्यास- 

त्तराह-- महेति । एवमग्रेऽपि 1 छिङ्थो न विवक्षित इत्याह-रभते इति| विधिषफर्माह-- 

अप्राथित एवेति। अत एवाभ्े स्वय भिष्युक्तम्। तुथेपाद्पथेमाह--अन्यथाति । साकाक्षत्वा- 

दाह-छन्धादिति। एकादशगुणं एकादच्चभागम्---अपराधस्यास्पत्वात् ॥ ‹ ९० ॥ 

एवमिति--क्ष्यमणियथः । चः ध्व ब्यु्रमे च । विनिगमनाविरदादाह-- 

वा 

१. फ. हरणं । २. प्रहीति सु° । 



10 

९५० याज्ञवस्क्यस्थृतिः [व्यवहाराध्याये 

धर्मज्ञाः शुचयोऽदन्धा भवेयुः का्ैचिन्तकाः । 
कर्तव्यं वचनं तेषां समृहाहितवादिनाम् ॥ ६९१ ॥ 

्रौतस्मातधमेज्ञा बाद्याम्यन्तरशौचयुक्ताः अरथष्वड्व्धाः कायैविचारकाः क- 
तव्याः । तेषां वचनमितरेः कार्यमि्येतदादरार्थं पुनवचनम् ॥ १९९ ॥ 

क [ 9, 

इदानीं त्रेषि्ाना प्रतिपादितं धमे प्रण्यादिष्वतिदिशनाह-- 
श्रेणि | * 

नेगमपाषण्डिगणानमप्ययं विधिः| 
म, # ® क्षेः [५ य मेदं चेषां पो रक्षे्पूवैवृत्ति च पारयेत् ॥ १९२ ॥ 
एकपण्यरिस्पोपजीविनः श्रेणयः; नैगमाः ये वेदस्याऽऽ््तप्र्णातव्वेन 

प्रामाण्यमिच्छन्ति पाञ्चुपतादयः ; पषण्डिनो ये वेदस्य प्रामाण्यमेव नेच्छ- 
न्ति नैभ्रादकसौगतादयः ; गणो व्रातः आयुधीयादीनामेककर्मीपजीवि 
भाण ५० ७७००५ ०५० 

वेदज्ञादशुचयोऽटुब्धाः भवेयुः कार्यचिन्तकाः । स्खत्यन्त- 
राच्तुः षश््यादिसस्याधुक्ाः । कृतैव्यं वचनं तेषामित्यादि ॥ १९१ ॥ 

सवैस्समुदारिभिरिति शेषः ॥ १९१ ॥ 

योऽयं बाह्मणानां समृहविधिरक्तः त्रेणिनेगमपाषण्डीत्यादि। ।१९२॥ 

बाङभद्धी 

श्रौतेति। एवममऽपि ।घमैटुन्धस्वस्य गुणल्वादाइ-अर्थष्विति।चिन्तनमाञ्रस्याजुपयोगादाहं 

--विचेति। भवेयुरित्य त्र ण्यथौन्तमाोव इत्याह--कृतेव्या इति | अत एवावतरणमपि 

सङ्कतम्। तेषामिति-समृहैव्यादिः | ् रत्यासत्तराह--इतरोरति ---उक्तोऽथः । पोनरुक्तयं 

परिहरति-आदरोति ॥ १९१ ॥ 

इदानी-- तदनन्तरम् । एकेति -- एकाभ्यां पण्यरिख्पाभ्यामिव्यथैः । ये वेदोति- 

तत्राघ्ययनपूवेकानुष्टातार इस्यथैः । आदिना नैयाचिकादयश्च। नञ्नः--दिगंबरः । आयुधी- 

यादीति- भायुधजीभ्यादीनामित्यथः । साधारणमाह-- एकेति | समानकमेकराः कारवः 
कभ 

१. ख. पाखण्डि० । २. ख. नमाः | 



संविद्रयतिक्रमप्रकरणम् ] ससब्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या च॒ ९५५१ 

नामेषां चतुविघानामप्ययमेव विविः-यो "निजधमीविरोधेन "इयाना प्रतिपादितः 
एतेषां श्रेण्यादीनां मेदं धमेग्यवस्थां रपो रक्षेत् ; पूर्वोपात्तं च इत्ति पाल्येत्॥ १९२॥ 

॥ इति सविद्रयतिक्मभ्रकरणम् ॥ 
मा ००००० नन 

क्मैकरादि्षिरिपसमृहः श्रेणिः, साथवाहसमृहो नेगमः, गुखिकादिससुदायः पाषण्डाः, 
वाणिकूखमूहो गणः, हस्स्यारोहादिसमूह इत्यन्य । पूगादिरक्षणार्थो वा गणच्ब्द्; ; तथा च 
नारदः--““पाषण्डनेगमश्रेणिपूगवातगणादिषु । संरकचेव्समयं राजा दुगे जनपदे तथा ॥ ” 

ईति। नेगमश्चात्र ब्ाद्यणसमूहः, पूणो मामेयकादिसमूहः, शखकवैसमृहो चातः! किञ्च भेदश्च 
षामन्योन्यं समुदायिनां वा राज्ञा रक्षणीयः | चञ्चच्दादन्यसङ्गातराजादिविरोधिग्यवहारश्च। 

तथा च नारदः--“"प्रतिकूरं च यद्राज्ञः प्रङ्रव्यपसरं च यत् । बाधकं च यदथोनां तत्तेभ्यो 

विनिवर्तयेत् ॥ मिथः सङ्घातकरणमहिते राखधारणम् । परस्परोपतापञ्च तेभ्यो राजा निवते- 

येव ॥ ` इहस्यादिकान्वियेधान् राजा प्रतिङयोौत् । पूवैकद्पितां च धमोविरोधेनीं बृत्ति 

पाख्येत् । च शब्दात् स्वयं च वधेयेदित्यभिप्रायः ॥ १९२ ॥ 
ति सण ताथ ५०५५५ 

बाठभदट्री 

्रेणयः ; नानापौरसमूहा नैगमाः ; भरच्रज्यावसिताः पाषण्डिनः ; गणो ब्राह्मणसमृहः ; इति 

कल्पतरः । एवं पदार्थानुक्ता वाक्याथैमाह--एषापिति | उततरधमाह --एतेषां चेति । 

प्रसिद्धार्थासंमवात् प्रकृताथेमाह--घर्मति। पूर्वोपात्तां--एषेदत्ताम् अत एव नारदः ““पा- 

वण्डिनिशमश्रषिपूगव्राह्यगणादिषु। संरक्चस्समयं राजा दुगे जनषदे तथा ॥ यो धमेः कमे यत्च 

षामुपास्यानां विनिश्चयः 1 यत्तेषां इृत्युपादानमनुमन्येत तत्तथा ॥ दति ॥ १९२ ॥ 

इति संविद्रयातैक्रमप्रकरणम् ॥ 

भ 

१. व्य० १८६. | २.--१०. २.1 ३.--१०,. ४, ५.} 9. फ. घोधमा० | ५. 

१०. ५. । 



अथ बेतनादामप्रकरणम् १६ 

सप्रति वेतनस्यानपाकमौस्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते । तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्--““भरुतानां 
वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः। वेतनस्यानपाकमै तद्विवादपदं स्मृतम्।'§ति । 

अस्याथैः-- मृतानां वेतनस्य वक्ष्यमाणदङेकिरुक्तौ दानादान- 
विधिक्रमो यत्र विवादपदे तत् वेतनस्यानपाक- 

मे्युच्यते ; तत्र निणयमाह-- 

गृहीतवेतनः कमे त्यजन् दिगुणमावहेत् । 
अगृहीते स. + अगृहीते संमं दाप्यो भृत्ये रद्य उपस्करः ॥ १९३ ॥ 

गृहीतं वेतनं येनासौ स्वागते कर्म यजन् अवुर्बन् द्विगुणां मतिं स्वा- 
मिने दद्यात्। यदा पुनरभ्युपगतं कमं अगृहीते एव वेतने त्यजति तदा समं याव - 

पारमाधाप्रसङ्न स्वामकमकरयाः पारभाषानुसारन्यवहारच्यामचार वनय वक्तमाह- 

गृहीतवेतनः कमे यजन् दिगुणमावहेदित्यादि ॥ १९३ ॥ 
गरही्वा वेतनं कमं तुल्यं न कुयोत् ततो गृहीतवेतनो हिगुणमावहे द्यादिलय्थः। अग 

सुबोधिनी 

एवं स््टलयन्तरोक्तलक्षणे बेतनस्यानपाकमौस्ये विवादपदे योगीश्वरो निणेयं दसयतीलयाह-तत्र- 

बाङभद्री 

संप्रतीति-तत्परसङ्गादेवेति मावः। भृतानां -भृल्यानां क्वाचेत्तथेव पाठः। दानादान- 

योर्विधी तयोः कर॑म इत्यथैः । पूव नोक्तोऽस्येवाऽऽरम्भे उक्तत्वादत आह- व॒क्षयेति ,-अनन- 

वेति भावः । तदुक्ते शेषमाह-- यत्रेति | एवं स्शलन्तरोक्तरक्षणके तत्र विवादे निर्णय- 

भ्रदशेको मूरङदिति मूरमवतारयति- तत्रेति +--उक्ताख्य विवादपदे इत्यथः। आवहेदिव्य- 

स्या्थो-दयादिति । वतीयपादाथमाह--यदेति | सवै वाक्यमिति न्ययेनाऽऽह--अगृही- 
भ भी त 

१. ख. घ. श्रष्यानां । २ --ई. १.।३. वि० समं काये भदयेः पाल्य उपस्करः । ४. थ. द् 
तत्र निणेयमाहेति । ५. फ. प्रक्रम । 
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देतनमभ्युपगतं तावद्यप्यो न द्ियुणम्; यद्वाऽङ्गीकृतां मृतिं द्वा बलात्कतारयेतव्यः-- 

““कमाकुरवन् प्रतिश्ुलय कार्यो दत्वा भृतिं बलात्।* ईते नारदवचनात्।म॒तिरपि तेने- 
वोक्ता--““भृताय वेतनं दद्यात्कमस्वामी यथाक्रमम् । आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो 
यद्विनिश्ितम्।)१ईति। तैश्च भलेरुपस्कर उपकरणं खाङ्गलार्दनां प्र्रयोक्तादिकं यथा- 
दाक्तया रक्षणीयम्--इतरथा कृष्यादिनिष्पत्यनुपपत्तः ॥ १९२ ॥ 

हीते तु वेतने समं यावस्पारिभाषिकं वेतनं दद्यात्कम का कारयितव्यम्। सवैकर्मकरेशवाऽऽ- 

पतवेतनेरपस्कारः समर्पितो यः कर्मकारणा्थं स पारनीयः; तथा च नारदः--“‹ कमौपक- 

रणं चेषां क्रियां प्रति यदर्पितस् | आप्तभावेन तस्पास्यं न जिद्धेन कथञ्चन ॥ कर्माकु्वैन् 
9१८ प्रतिश्रलय कायो द्याद्भृति बरूात्। भतिं गृहीत्वा कुवौणो द्विगुणं भुतमावहेत्॥› 'दति॥१९३॥ 

जा श ० 

सुबोधिनी 

५ = [+ का प ने 2 £ [५ 

ति | मृताय वेतनं दबादिति--भृतो भृल इत्यथः यथाक्तममादिमध्यावसा- 

नेष्वेच्छिकक्रमेणोक्तसमयमनतिक्रम्येति यावत् । “'क्मेणो यद्विनिश्चितम् ” दत्यनेन 
क 6 ् ~ _ (~ _ » &..* [भ भ 

कमोनुसारेण मध्यस्थपरिकल्पितं दव्य गतिरिति भतिस्वरूपोक्तिदश्च्या ॥ १९३ ॥ 
€ 

बारंमद्वी 

तेति] एवेति तस्फल्माह--न `्रीति। अत्रैव विषये पश्चान्तरमाह--यदाङ्गीति। असममिति 

छेदः तस्य बलादिव्यथः । दद्यादिति दाप्य इत्यस्य दच्वा कारणीय इत्यथः इति भावः। 
ध्व = ( € 1 [५ = ५ ७ ७ 

प्रतिश्रय-अङ्गीकृस्येति पूर्वान्वयी। काये; - कारणीयः। तेनंव--नारदेनव । तुयेषादेनेति 
५ ( 6 द क (~ + च्छिक [ अ ध 

मावः।मुतायेति--स्वामी भूताय भृत्याय आदिमध्यावसाने यथाकमं रेच्छिकक्रममर्नाति 
ष, क [प क, शष क पो # ¢ ऋ, कन, कि 

कम्य उक्तसमयमेच्छिकमनतिकरम्येति यावत् । तेन क्रमेण वेतनं द्वा कमे कारयेदिति 
र कि न, ® # ® > 

शेषः । वेतनस्वरूपमाह--कमेण् इति,-- कमणोऽनुसारेण यन्मभ्यस्थिीश्चत कल्पितं 
$ [उ न, श्चेति 

व्यं, तद्वेतनमिस्यथैः । तथा चानेन भृतिस्वरूपमप्युक्तम् ! तुयपादाथमाह- तेश्ेति । 

उपकरणं- तत्तव्कमैयोग्यसामग्री!तत्र तां कृषावाह-- लङ्घते । प्रप्रहो--रज्डः; योक्त 

केशादिनिर्मितम्। विधिसाधक्यायाऽऽह--इतरथेति ,-तदरक्चणे इत्यथः ॥ १९३ ॥ 

१.--६. ५. । २. ख. घ. मुत्याय । ३.६. २.। ४० ख. उपस्कर ०। ५.-- ६. ४ 

५.] ६. त. च्य मृतिस्वर (?)\ ७. प ब. दीति। 
10 
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मृषरिमपरिच्छिय यः कम कारयति तं प्रलयाह-- 

दाप्यस्तु दरामं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः। 

अनिर्चित्य भति यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥ १९४ ॥ 

यस्तु स्वामी वणिक् गोमी क्षेत्रिको वा अपरिच्छिन्नवेतनमेव भुयं कमे का- 
5 रयति स तस्माद्राणिज्यपञ्ुसस्यरश्चणात्कमेणो यष्टन्धं तस्य दशमं भागं भृलाय मही- 

क्षिता राज्ञा दापनीयः ॥ १९४ ॥ 

अनाज्ञप्तकारिणं प्रल्याह-- 

देरां काटं च योऽ्तायाह्वामं कुयाच्च योऽन्यथा । 

तत्र स्यात्स्वामिनरछन्दोऽधिकं देय कृतऽधिके ॥ १९५ ॥ 

अपरिंभाष्य वेतनं कमेणि कृते यद्यपरिभाषितत्वन्याजेन स्वामी न किचिव् दातुमि- 
क [९ मिः त [प 

च्छेत्, तत्र कथमिव्यपेक्षित जह-- दाप्यस्तु दरामं भागमित्यादि।॥ १९४ ॥ 
स्वंय च न दद्यादिति शेषः । अपरिभाष्य वाणिञ्यं पाशुपाल्यं कृषि वा यः करोति 

तस्य तदुस्पन्नोपचयदृक्ञमभागभाक्त्वामित्य वसेयम् ॥ १९४ ॥ 

यथा स्वाभिनाऽनिर्दिष्टकमैकरः -देरा कट चेत्यादि | १९५ ॥ 

स्व म्युक्तदेशकाखादषेपयंयेणान्यथा वा कमणि कते भतिदाने प्रति स्वामिनः 
स्वेछा, विनयातिरेकाच् कर्मकरेरधिके कमणि कते स्वामिना स्वेच्छयेवाधिकन्देयम् ॥१९५॥ 

बारभद्टी 

अपरिखिद्य--भनिश्चित्य। यः-- स्वामी | व।णिज्यादिभेदात् चिविध इत्याद-- 

वणिगित्यादि। शिङ्थौऽविवक्षित इत्याह----कारयतीति। सः- त्रिविधः स्वामी। तस्य 
साकाङ्कुत्वादह--तस्मादिति । वाणिज्यं च पञ्ुश्च सस्यं चेति समाहारदन्द्रातच् पञ्चम्य- 

न्तात् सावोविभक्तिकस्तसिरिवयाह- वाणिग्येति । प्छसस्यश्ब्दे तत्कर्मोपरक्षकावि- 

व्याह--कृमेण इति। यह्न्धं तस्येति--अनेनासंबद्धत्वं मूर निरस्तम् ॥ १९४ ॥ 

कारिणं--आान्ञायुहद्घ्यकारिणं भृत्यम्। कालच्चेत्यस्य दपादेनोङ्खयेदिःत्यत्रान्वयः। 
क 

[अ 

१. वि. भृता । २. वि यो यावक्कर्म॑° । 
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यस्तु मृयः पण्याषेक्रयादुधितं ददं कारं च पण्यविक्रयाययकुवन् दपौदि- 
नोहछङ्कये्तक्मिनेव वा देशे काटे च छाममन्यथा न्ययादयतिशयसाष्यतया हीनं क- 

रोति तस्मिम् भृतके मृतिदानं परति खामिनः छन्दः इच्छा मवेत्--यावदिच्छति तावद- 
दयान पुनः सवामेव मृतिमियथः । यदा पुनर्दश्कालामिक्ञतया अधिको छामः कृ- 

तस्तदा पूर्व॑परिच्छिनाया मृतरधिकमपि धनं स्वामिना मूलाय दातव्यम् ॥ १९५ ॥ 5 

अनेकभृत्यसाध्यक्मेणि मृतिदानप्रकारमाह-- 

यो यावत्कुरुते कमं तावत्तस्य तु वेतनम् | 
उभयोरेप्यसाध्यं चेत्साध्ये कुयांयथाश्च॒तम् ॥ १९६ ॥ 

यदा पुनरेकमेव कमे नियतवेतनमुभाभ्यां क्रियमाणं उभयोरम्यसाध्य चेद्या- 

ध्याद्यमिभवादुमाभ्यां अपिशब्दाद्रहभिरपि यदि न परिसमापितं तदा यो भुवो 10 

असमाक्चकममैलयागे त॒ वेतनहानिभ्राप्तावपवादः--यो यावित्यादि || १९६॥ 

यथेच्छयेत्यथंः । स्वाम्यपि शाव्येनाकारयन् यथाकृतं वेतनं दाप्यः ॥ १९६ ॥ 

सुबोधिनी 
यस्तु मृद इति--अत्रोचित देशं कारु च दपौदिनो्द्येदित्यन्वयः ॥ १९५ ॥ 

णीति ६ ~ = € 

अनेकमृत्यसाध्य कर्मणीति- "एकेन द्विन्नादिभिवौ भिर्वा एतत् कमे एतावत्या 

बारभटरी 

किं भूतो अत गह पण्येति,-- ततरवेव्यादिः । आदिना कयः। अन्यत्राऽऽदिनाऽऽरस्वा- 

दिः। अतीयादिव्यस्याथैः--उद्ुङ्खयेदिति । दितीयपादाथेमाह-- तस्मिन्नेवोति । चो वाथ 

इव्याह-- वेति । भ्राग्बदाह-- करोतीति । तक्रेव्या्थमाह-- तस्मिन्नित्यादि | तत्फल- 

माह-- न पुनरिति, न च्विव्यथः । वयंपादाथमाह-- यदेति,-- स्वामितोऽपी- 

त्यथः ॥ १९५ ॥ 
उनेकमुव्येति-“ द्विभरभृतिभिर्मिरित्वा एतस्कमं एतावता श्युध्या श्ियतेइति परेभा- 

ष्य क्रियमाणे कमेणीस्यथः। पादत्रयस्यैकोऽथे इत्याह-- यदा पुनरिति । आदावनकशचत्य- 

साध्यकर्मस्वरूपमाह--एकमेवेति। उभयोरसाध्यं चेदिवयस्याथमाह-- व्याध्यायभिमवादि- 
श क कि 

ति, -- अन्यथाऽङ्गीकारस्थैवासम्भवापततरिहि मावः । तस्येति शेषे पष्टत्याह-- 
नथ पिके मार ५५५१ 

१.ख. भुतेरपि किमपि धनमधिकं स्वा०। २.वि° उभयोरप्यशाव्य चेच्छाव्य कयांयधाकृतम्। 

२. फ. तत्राऽअदेनाऽऽख °। 
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यावत्कम करोति ठस तत्कृतकमानुसारेण मध्यस्थकद्पिते वेतनं देयं न पुनः समम्| 
न चावयव: कमणि वेतनस्यापसाषितलाददानमिति मन्तव्यम् । साध्ये तुभाम्यां 

सुबोधिनी 
त्या क्रियते" इति परमिष्य क्रियमणे कमणीत्यर्थः । न पुर्नरिति-एकस्मिन् कर्मणि 

पञ्चसिः: कमेकरेः दक्चभिः पणेभष्या क्रियमाणे व्याध्यादिवश्चाततेः स्वैरपि तत् कम॑ न 
निष्पन्नं कियदेव च निष्पन्न, तत्र प्रतिपुरुषं धणद्वयं पणद्वय विभज्य साम्येन न दातव्यम् , 

अपि तु तत्तवछरतकमोनुसारेण न्यूनाधिकं दे मित्यर्थः । एतन व तक्कमौणि निष्पन्ने परिभा- 
षितवेतनमपि स्वाभेना दन्तं कर्मकरा अपि स्वस्वङृतव्यापारानुरोधेनेव विभञ्य गृह्णीयु- 

रिति गम्यते | नज न पुनः समं देयमि्युक्तया तत्तरृतकमौनुसौरेणेव वेतनं देय मिप्युक्तं 
स्यात् । तथा चेतदुक्तं भवति--अवयवद्ं इवयेतदनुपपन्नं यतः कमणि नियतमेव वेतनं 
कमेकरेभ्यः समुदितमेव परिभाषितं न पथक् ष्थक् परिभाषानुसारेण वेतनादानसाचेताभेति; 
इमामाशङ्कां परिहरन्नाह-न चेति| अयर्माशयः--यद्यपि विभज्य दानमपरिभाषितं, तथाऽ- 

पि कमौनुसरेण दातुसुचितव्वात् वचनाच्च विभज्य दीयत इति । अयं हि परिहारः 
सुबोध इति अन्थे निबन्धकारेण न निबद्धः । साध्ये तृभाम्यामेति--उमभ्यामिद्युपः 

लक्षणस्--अतो बहुभिवो साध्ये ॥ १९६ ॥ 

बाङभद्री 

तस्मा इति। वेतनस्वरूपस्य पवेयुक्तत्वात् तदयुरोधन तावत्पदाथमाह-तःछृतेति | तत्फर- 

माह-- न पुनरिति,--एकस्मिन् कमणि पड्भिः कमेकरेः दश्चभिः पणेः भृत्या क्रियमाणे 

व्याध्यादिना चादाक्तेः सर्वैरपि तत्कर्म न निष्पादितं कि तु कियदेव तच प्रतिपुरुषं पणद्धयं 
विभज्य साम्येन न देयमपि तु तत्कमोनुसारेण न्यूनाधिकन्देयमित्यथेः । एतेन तक्कर्मेणि 
निष्पन्ने पूणे परिभाषितवेतनम् परिभाषिस्वामिदत्त कमेकरा अपि स्वकृतम्यापारानुरोधे- 

नैव विभज्य गुहीयुरिति सूचितम् । ननु न पुनः सममिष्युक्टया तच्कृतकमोनुसारेण वेतन- 
दानप्राप्त्याऽवयवश्चो विभज्य देयमिति रूडधं, तच्चानुपपक्न--कमेणि सञुदितनियतवेतन- 

स्येव परिभाषितत्वेन प्रथक्ण्रथक् तदनुक्त्या परिभाषानुसारेण तत्र वेतनदानस्यैवोचि- 

व्यात् ; अत आह--न चेति,--नापीत्यथेः । यद्यपि विभज्य दानमपरिभाषितं, तथाऽपि 

व्याध्यादिना तदसमापेस्तक् दोषाभावेन कमौजुसारेण दातुसुचितमेवेति शावः । तुर्थै- 

पादाथेमाह-- साध्ये विति। अस्वाथेमाह--उमेति,उभाग्यामिस्युपरुक्षणं बहुभिरित्यपि 

१. ख. तावत्तस्मै 1 २. थ. द. नस्सममिति । २. द्. रमिः पथैः ¢) । ४.अथ.द्. 
^“ पणद्वयं" नास्ति । ५. त. रेण देयमिव्यमिदितं स्यात् । &. थ. द्. रो विभज्य दातव्यमिव्येत° । 
७.थ. द्. ह--अवयवशच इति। ८. त. मभिग्रायः ¦ ९. त. शात् ` आरभ्य भ्ूभाम्यां* इत्यन्तं 
नास्ति । 
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कर्मणि निवर्तिते यथाश्रुतं यावत्पस्मिाषितं तावदुभाम्यां देयं न पुनः प्रयेकं ङत्स्न- 

वेतनं नापि कमोनुरूपं परिक्ष्य देयम् ॥ १९.६ ॥ 
आयुधीयभारवाहके प्रयाह-- 

अराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 

परस्थानविष्नकुैव प्रदाप्यो दिुणां भृतिम् ॥ १९७॥ 
न विद्यते राजद्रैविकं यस्य भाण्डस्य तत्तथोक्तम् ; तद्यदि ग्रज्ञाहीनतया 

६ जद (न 

स्म्रस्यन्तरानुसारच्छाध्येनेव च-- अराजदेविकान्नष्टमित्यादि ॥ १९.॥ 

सुबोधिनी 

अभ्युपेत्याशुश्रूषाख्ये विवादपदे “शुश्रूषक पञ्चविधः ”' इत्युपक्रम्य “चतुर्विधः कमेकर- 

स्तेषां दासास्िपञ्चकाः। शिष्यान्तेवासिभतकाश्चतुथस्त्वाधिकमङृत्॥' ` इति खुश्रूषक पञ्चाच- 

धञुक्ता भतकस्थेव त्रेविध्यं व्ितम्--““उन्चमस्स्वायुघीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवरः। अधमो 

भारवाही स्यादिस्येवं त्रिविधो मतः॥ ° ईत्ति। त्न ““गृहीतवेतनः कमे? इत्यनेन षी वर- 

मतक प्रति वेतनविषयेऽभिहितम् । अधुनाऽऽ्युधीयभतकभारवाहकभ्रतको भ्रति विेष 

दशीयतीत्याह--आयुधीयेति । भाण्डभिति-- पात्रादिकं “सवमावपन भाण्ड पात्नामत्र 

बारूभद्री 

बोध्यम् } यथाश्रतमिलयस्य व्यास्या--यावदिति | प्राग्वदाह-न पुनारोतें ॥ १९६॥ 

अभ्युपेत्याङ्खश्रूषाख्य विवादपदे “श्चषकः पञ्चविधः !? इत्युपक्रम्य ^“ चतुर्विधः कमे- 

करः? इत्यादिना तस्य तच्वमुक्स्वा अरतकत्रविध्यं ददितं--^“ उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र 

त्यनेन । तत्र॒ ^“ गृहीतवेतनः कमे ` इत्यनेनात्र कृषीवलभतकवेतनविषये उक्तम् । 

अत॒ एव॒ तु्पादस्तज्र तरेव व्याख्यातः । सांप्रतमायुधीयभारवाहकभृतको भ्रति विशेष 

द्ेयतीव्याह--आयुघीयेति | यद्यप्य्र वचनच्युत्कम तथाऽपि प्क्रमेण पूवन- 

पातनियमेन वक्ष्यमाणाश्येन चैवमुक्तम् । भाण्डं -- पात्रादिकम् । ^“ सवेमावपनं 

माण्ड पात्रामत्रे च मानम् ।* द्यमरः । “स्याद्धाण्डमश्वाभरणेऽमन्रे मुख्वणि- 

१. वि० कतीच। २. त. व्येति शिश्र°(?)। ३. ना ०५--२,३,२२ 1 ४ व्य० १९२. ५ 

त. वाहक प्र० । ६. थ. द्. धीयभारवाहकाविति । ७. त. एतदादि वनेः इस्यन्तं नासि । 

८. फ.स्येवि०। ९.प.ब.तिशे (?) | १०.ना० द्वि° ६१०. 
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वाहकेन नादितं तदा नाशानुसारेणाऽसौ तद्वाण्डं दापनीयः; तदाह नारदः-““मा- 

ण्डं व्यसनमागच्छेदि वाहकदोषतः । दाप्यो यत्तत्र नदयेत्त॒॒दैवराजकृताद्रते ॥› 

इति । यः पुनः विवाहाधर्थं मङ्खल्वति वासरे प्रतिष्ठमानस्य तस्प्रस्थानौपाथेकं कमे 

प्रागङ्गीक्ृय तदानीं "न करिष्यामि इति प्रस्थानविघ्रमाचराते तदाऽसौ द्विगुणां मृतिं 
दाप्यः--अययन्तोत्कषहेतुकमनिरोधात् ॥ १९७ ॥ 

किच्च 
७ # } चि 1 4 

प्रक्रान्ते सप्तम भाग चतुथे पथि सत्यजन् । 
| (9० ९ + त्याजके क (न मृतिमधंपथे सवौ प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ १९८ ॥ 

रकरान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने स्वाङ्गीकतं कमे यस्यजति असौ मृतेः सप्तमं 
९ (~ [न्त * [०३ कमैकारवच्च खाम्यपि- प्रकान्ते सप्तम भागमित्यादि ॥ १९८॥ 

सुबोधिनी 

च भाजनम्) ° ईत्यमरः। तथा नानाथ ल एव--““स्याद्धाण्डमश्वाभरणेऽमत्र मूरवणिग्धने | 
दैति । वाहकेोर्म नाशितमिति - वाहकषदमायुधयिस्याष्युपलक्षकम् ॥ १९७ ॥ 

बारभट्री 

ग्धने । ”' इति स एव नानाथेप्रकरणे | तत्-तादश भाण्डम्। वाहकेनेत्युपरुक्षणमायुधीयस्यापि। 

नष्टमिलयत्रान्तमोवितो ण्यथं इत्याह - विनारीति | नाश्चानुसारेणेत्यत् मनमाह-- तदा- 
हेति। व्यसन- नाशम्। दोषतः--दोषेण बुद्धिदीनत्वरूपेण। तत्र-- भाण्डे, अनेनोक्छाथै- 
खाभः। उत्तराधाथमाह--यः पुनरिति| वासरः-दिनम । तदानीं प्रस्थानरुप्रवेरायाम् । 
देगुण्ये हेत॒माह- अत्यन्तोत्कर्षति ,--विवाहादिहेतभूतभ्रस्थाननिरोधादिव्थैः । एवं च 
स्वतो दोषाल्पःवेऽपि परतो दोषबाहूख्यमिति भावः ॥ १९७ ॥ 

किञेति---अत्रैवान्यद्प्याहेलथः । प्रक्रान्ते इव्यस्य प्रङृतत्वात् प्रस्थानमेव विशे 
ष्यम् अध्यवेति तद्थस्तदाह-- प्रक्रान्ते इति । प्रलयासत्तराह-- भृतरिति | स्वविरोधमेव 

१.--. ९. । २. वि° त्यजत् । ३. क. व्यवसिते | ४. ना० द्वि° ६१०. ५. ना० तु 
२००. ६. त. नेति वा०। 
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भागं दाप्यः । नन्वत्रैव विषये प्रस्थानविक्नकृदिलादिना द्विगुणमृतिदानसुक्तम्; इदानीं 
सप्तमो भाग इति विरोधः । उच्यते -मृलन्तरोपादानावसरसंभवे खाङ्गीकृतं कमं 
यस््यजति तस्य सप्तमो मागः | यस्तु प्रस्थानटग्रसमय एव यजति तस्य द्विगुण- 

मृतिदानमिदयविरोधः । यः पुनः पथि प्रक्रान्ते गमने वतमाने सति कमं यजति 
स भतेश्वतुर्थं भागं दाप्यः । अधंपथे पुनः स्वा दापनीयः। यस्तु याजकः कर्मत्य- 
ज>€ याजयति स्वामी पूर्वोक्तप्रदेरोष्वसावपि पूर्वाक्तसक्तमभागादिकं मृलयाय दाप- 
नयिः | एतच्वान्याधैतादिविषयम्--“भृयोऽनार्तो न कु्यायो दपत्किमे यथोदितम्! स 
दण्ड्यः कृष्णछान्यष्टौ न देयं तस्य वेतनम् ।'» ईति मनुवचनात् । यदा पुनव्या्धावपग- 
तेऽन्तरितदिवसान्परिगणय्य प्रयति तदा कमत एव वेतनम् -““आरतस्तु कुयौत्स्र- 

सुबोधिनी 
भलान्तरेति-- आपादनं सम्पादनम् । एर्तच्चति -- प्रस्थाने विध्नङ्चचेल्यारभ्य 

ष क 

यदुक्त, तावदिल्यथैः। एवे विषयविभागः कथमवगस्यत इत्याशङ्कय ब्याध्याद्यपीडते मनुना 

दण्डान्तरविधानादिल्याह भृत इति । भृतो भृलयः; नार्तो व्याध्यादिरषहितः । 

अन्न ध्न देयं तस्य वेतनम् ” ईति मनुस्मरणादिल्युपरितनवाक्यशेषेणान्वयः । 

बाटमद्धी 

स्वस्याऽऽह- नन्विति ] अत्रैव प्रस्थानविघ्नकरणसूपे एव । भाग इत्यस्योच्यत इति 

शेषः। अवसरेति- तदवसरस्ततः पवेमेव। अत एवाध्यवसिते इति ग्याख्यातम् न तु कृते 

इति । ठग्नोति---अत एव तत्र तथेव भ्यास्यातम् 1 दवितीयपादाथमाह--यः पुनरिति,- 

प्रक्रान्ते इलयनुवतैते सागे समाक्रान्ते इति। लयाजकोऽपि चेति ष्याचष्टे- यस्िवाति। भरल्यास- 

त्तराहं- पवोक्तेति ,-- त्रिभ्वियथः । एतचेति- प्रस्थान विष्नङ्ृदिदयारभ्य यदुक्तं तत् 

स्वैमिल्थः। ननु एवं विषयविभगि किं मानमत आाह-- भृत इति --यो भूतः भतिपरि- 

कीतः भृल्यः । तथा पाठ एव वा | अना्ः--म्याध्यादिरहितः दपोदहंकारा्यथापरिभा- 

वितं कसै न कुर्यात् स छईष्णरूानि अषटोदण्डः गुञ्जापरिमितं सुवण कृष्णं ङृष्णलानित्यप- 

पाठः| यावत् कमे छतं तस्य वेतनं च न देयमिलथैः। इतीलयमर } अनतं मनुना खदण्डतद्- 

व 
[1 

१. क. भृत्यश्चर । र-ख. ग वौ भूतिं दाप्यः। घ. वौं दाप्यः } ३.--८. २१५ । ४. घ. 

व्याध्यान्तरि० 1 ५. थ द् न्तरापादनेति--आपादनमुपादानं सम्पा । ६ च" द. च्चाव्याधि- 

तादिविषयमिति । ७. थ. द्॒च्चैवेतयारभ्य यदुं तदथः । <. थ. द्. भता नात इति ¦ 

९, फ. तेरेवाह--प० । 

८9 
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स्थः सन् यथाभाषितमादितः) स दाघि्यापि कारस्य स्वं छमेतैव वेतनम् ॥'इति म- 
नुस्मरणात्। यस््वपगतव्याधिः स्वस्थ एवाऽऽर्स्यादिना स्वारब्धं कमस्पिनं न करोति 
परेण वा न समापयति तस्म वेतनं न देयमिति; “ययाऽऽह मनुः--“'यथोक्तमार्तः 
स्वस्थो वा यस्तत्कमे न कारयेत् । न तस्य केतनं देयमस्पोनस्यापि कम॑ण |" 

ईति ॥ १९८ ॥ 
॥ इति वेदनाद्ानग्रकरणम् 

ग्रकान्तादिसक्चमभागाददिक्रमेण स्याजकस्वाम्यपि कमंकरेभ्यो दाप्यः स्पश्टमन्यत्॥१९८॥ 

सुबोधिनी 

्यस्वपगतव्याधि : स्वस्य ख्व चेति- व्याध्युपसष्टः पशथाज्निवृत्तव्याधिरपगतग्याधिः | 

र, ऋ (५ भ्याध्यसंखष्टः स्वस्थ इति मेदः ॥ १९८ ॥ दाति मट्विश्चेश्वरविरचितायां सुबोधिन्यां 

वेतनादानप्रकरणम्। 

नाठमद्धी 
दानविधानादिति देषः । आदितः--आदौ यथा उक्तं तथा कुयौत् । स॒ दर्धति--हेतौ 

शोषेषष्ठा, चिरकारादपील्थः। अपगतेति - व्याध्युपखष्टः पश्चाज्रिवत्तव्याधिरा्यः भ्याध्या- 

संसृष्ट एव द्वितीयः । आदिना दपंम्रहणम् । वेतनामिति- किंचिेषकस्य कतस्य 

कमेण इत्यादिः । सुस्थी वा स्वस्थो वेति पाठान्तरम् । तत्र स्वारश्धप्युपलक्षणं न कुयौदि- 

ल्यपि बोध्यम् ¡ अल्पेन कमेण न्यूनस्य तस्यापि कमणः वेतनं तस्य तस्मि न 
देयमिल्यथः ॥ १९८ ॥ इति वेतनादानप्रकरणम् ॥ 

भ 1 न 

.--८. २१६.। २. ख. ग. ड. एव वाल ०। ३.--८. २१७.। ४. त. यस्तयमिति । 

+ + ~ 



अथ चूतसमाहयप्रकरणम् १७ 
[99 ५ अधुना यूतसमाहवयाख्यं विवादपदमधिक्रियते । तत्स्वरूपं नारदेनाभे- 

हितम्--“अक्षब्ध्नशटाकायदेवनं जिद्यकारितम् । पणक्रीडावयोभिश्च पदं यूतस- 
माहयम् ॥› अक्षाः पाशकाः, बध्नश्चमेपद्टिका, राखाका दन्तादिमय्यो दीर्धचतुरखाः, 
आयग्रहणाचतुरङ्खादक्रीडासाधनं करितुरङ्गरथादिकं गृह्यते ; तैरग्राणिभियेदेवनं 5 

क्रीडा पणप्रूविका क्रियते ; तथा वयोभिः पक्षिभिः कुक्कुटपारावतादेभेः चराब्दा- 

न्मह्ढेमेषमहिषादिभिश्च प्राणिभियो पणपर्विका कऋीडा करियते तदुभयं यथाक्रमेण 
सूतसमाहृयाछ्यं विवादपदम् । यूतं च समाहयश्च यूतसमाहयम् । तदुक्तं मनुना 
--““अप्राणिमियेक्कियते तदोक बूतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियमाणस्तु स ॒विङ्ञेयः 
समाहयः ।'' इति ॥ 10 

सुबोधिनी 
अर्धुनेति-- यूतं च समाह्वयश्च चूतसमाह्वयम् । एवमाख्या यस्मिन् विवादपदे 

तत् तथोक्तम् ; अप्राणिभिरक्षादिभिः साध्य देवनं चतम् । प्राणिभिः कुक्कुटादिभिः साध्य 
समाह्वयः । तदेतदुभयम् ““अश्चबन्धः' इति नारदवचनं व्याचक्षाणो दशैयति--अक्षा 

इयादिना ॥ 
एवं छक्षणरक्षिते चूतसमाह्वयंख्ये प्रकरण द्युतसमाधिकारिणो वृत्ति याज्ञवल्क्यो 

बारुभट्र 
अधुनेति-महाप्रकरणसङ्गलयेति भावः । चूतं च समाह्वयश्च तावास्ये यस्य विवादपद्स्य 

तदिव्यथः । करणमेदेऽपि तस्स्वरूपस्यक्ष्यादेकस्वेन निर्देशः । अप्राणिभिरक्चादिभिः साध्यं 

देवनं दतं प्राणिभिः कुक्ककुटादिभिः साध्य देवनं समाह्वय इति विवेकः | तदेतदुभयं ना- 

रदीयव्याख्यानेन देयति--अक्षा इयादिना । पाचक इलयत्राल्पार्थं कन् अत एवाभे दधति 
क 

वक्ष्यते । बध्नः-दन्द्युष्टादि। दन्तेति-गजदन्तादिविकारमभूता इयथः । आदिना उ्टादिपारे- 

गहः । देवनमित्यस्थव व्याल्या-- क्रीडेति । अत्र शाकपार्थवादिसमास इल्याह-- पणू - 

ति | तदुभयमिति--जिह्षन सभिकेन कारितमिति बोध्यम् । तत्र चतेति नामनामिनो- 

रभेदस्तदाद-- यतेति । पदमिलयस्पार्थो-- विवदेति । एकवचनोपपत्तये ह --ूतं चेति, 
__ समाहारद्न्द्र इति भावः । व्रियमाणः--शीडाविकेषः ॥ 

प. पद्ध द-प र्द । २. य-द. नो चूततमाहयाल्यमिते ०. य. द 
क्षाः पाचका इत्या० । ५. थ. द. ख्ये विवादपदे यू० । & फ. धूतं वेति 1) । 
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९६२ याज्ञवस्क्यस्मूतिः [व्यवहाराच्याये 

तन्र यूतसमाधिकारिणो वृत्तिमाद-- 

ग्छहे रातिकवृद्धेसतु सभिकः पञ्चकं रातम् । 

गृह्णीयादूतैकितवादितरादशकं शातम् ॥ १९९ ॥ 

परस्परसंप्रतिपच्या कितबपरिकध्षितः पणो ग्ढह् इत्युच्यते । तत्र ग्छृहे 

5 नदाश्रया शतिका शतपरिमिता तदधिकपरिमाणा वा ब्रा्धेयस्या्ता शातकङ्धः त 

स्माद्सषकितवात्पञ्चकं रातमात्मवृ्यथ समिको गृहीयात् । पञ्च पणा जाया यस्मिन् 

रतत शच्छतं पञ्चकं “'तदस्मिन्ृद्धयायटाम, इत्यादिना कन् । जितग्छहरस्य विखातितम 

मागं गृह्वीयादि्यथैः।सभा किंतवानेवासाया यस्यासि अते साभकः । कस्पितान्ञाद- 

विसंवादप्रसङ्खन असखिरूविसं वादेककारणभूतं चूतसमाह्वयव्यवहारमाह--ग [2 - 

त्सभिकवृद्िसठ सभिक इत्यादि ॥ १९९ ॥ 
तुराब्दोऽवधारणाथैः 1 गङत्सभिकवृद्धिरेवं सभकस्य ; नान्यदपि -- स्वपरिभाषितसमुख- 

कण, 

सुबोधिनी 

दशयक्षव्याह - तत्रेति । तदाश्रयेति--तदाश्चिता ग्छहाश्चिता दातपरिमिता ब्द्धिस्त- 

दीधका चे्यथै; । एतदुक्तं मवति--यस्मिन् यस्मिन् ययते तेन वा तद्धिकेवं काकि 

बाङुभद्री 

एवं स्शरुलयन्तरोक्तरक्चषणके तन्न विवादपदे सभिकवृत्तिप्रदरकं मृखुमि तदवता- 

रयति-- तत्रेति.--उक्छपदे इल्यथेः । संप्रतिपत्तिः? - -सम्बादः । पण इति-न तु वरा- 

टेकानामिल्यादिरुक्चित इति भावः । तदाश्रया-~-ग्खहाश्रया । इातशब्दो न्यूनसद्भुयाया 

ञ्यवच्छदष्छो नाधिकसंख्याया इति तस्था अप्युपरक्षणमिाह - तदधिकेति । वक्ष्यमाण- 

स्थाश्राऽपि संबन्ध इत्याह-- तस्मात् धूर्त॑ति । यत्र चूते शतेन तदधिकेवौ काेण्यादिभिः 

पोर्छस्पित पणं जयति, स जेता गतिकादिब्ादधिः । तस्मात् चृतकारात्तज्जेतुः समाधि- 
(५ 

कारी पच्चकाक्छिण्यादीन् गृह्णीयादिति भावः तदाह-नितग्खहस्योते । प्रागुक्स्भापत 
{>.3) 

२३ जेत्ि सूचयन् तद्रथुत्पत्तिमाह--समेति,-- न राजादेसभेति भावः। “व्रीह्यादि ईति 

ठन् । फएठ्ितमाह -कर्पितेति,--अक्षगदिरूपाणि . निखिरुकरीडाया उपकरणानि सामभ्री- 

१. ख. तखच्वकं रतं 1 २. अर ~+ १.७७. ।३.अथ. द्. तत्र यूतसभाध्रिकारिण इति । 

तदाश्रया शतिकेति 1 ४. त. शते वा तदाधिकं वा का० । ५. प. ब. स्याप्युपर । 5. अ० ५. 

२. ११६. 



यूतंसमाहयप्रकरणम् ] सस्व्याख्यमिताक्षर। सविश्वरूपन्यास्या च ९६३ 

निखिलक्रीडोपकरणस्तदुपाचितद्रव्योपजीवी समापतिरुच्यते । इतरस्मात्पुनरपिण- 
रातिकडद्धेः कितवादशकं रातं जितद्रव्यस्य दमं मागं गृह्णीयादिति यावत्| १९९॥ 

एवं क्लप्तवृत्तिना सभिकेन किं कतेव्यमित्यादई-- 

स सम्यक्पाल्तो दचाद्राज्चे भाग यथाछ्तम् । 

जितसुंदाहयञ्जत्रे दात्सयं वचः क्षमी ॥ २०० ॥ 
(~ £ य एवं क्टृपवृत्तिधूताधिकारी स राज्ञा धूतैकितवेम्यो राक्षितस्तस्मै राज्ञ 

(कभक, 9१ क, 9 क... 4. 9 ५९७ ५4 ष 

त्वादित्यभिभ्रायः । गलित निगेत यत्सभिकह स्तास्पराजितानां देवनाथ दरव्यं यच्च चृतोप- 

करणमक्षादि तद्वर्व्सभिकं कव्यं, तदथो बृद्धिगैरुत्सभिकब्द्धिः; तां सभिको दयूतसमा- 

प्रयोजको धूतेमण्डरात् परिगृह्णीयात् । कियन्ति पञ्चकं शातं धुतेकितवात् नेतुः धूर्तोपक- 
^+ (० 

रणनिमित्तमितरात् पराजितात् भरयुक्तस्वद्रव्यनिमित्त दश्चकं शतमिस्यथः ॥ १९९ ॥ 

स्वाथेदेतोरेव च रक्त स सम्यक्पालित इत्यादि ॥ २०० ॥ 

यथा कत यथा परिभाषितं यथा वा स्परत्यन्तरे निरूपितमित्यथंः । तथा च बह- 

णा 

सुबोधिनी 

ण्यादिभिः परिकटिपतं पणे जयतति, स जेता शतिकब्द्धिरिस्युच्यते । तस्मात् दतकाराच्छत- 

काक्किण्यप्दिके जिते तत्सभाधिकारी पञ्च काकिण्यादीन् गरहणीयादिति ॥ १९९ ॥ 

नाङमद्री 

रूपाणि कद्पितानि संपादितानि येनेखथः । तव हेतुं सूचयन्राह--तदुपेति | उत्तराधाी- 

थमाह--इतरस्मादिति । अस्यैव व्याल्या--परीति } अत एवायं कितव एव न त॒ धूते 

इति केचित्। वस्तुतो अन्नापि तथैव पाठः ॥ १९९ ॥ 

इस्यत भाहेति पाठः। इत्याहेति पाठे इत्याशङ्ायामाहेस्यथः। ऊत्रेत्याकाङ्क्षायामाह-राज्ञेति। 
काका ००1 

म क ण 

१. वि० पुद्रासयेच्जेत्रे दात्सतयवचाः क्षमी । २. त. ण्यादिजतुस्तस्स° 1 



९६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

यथासंप्रतिर्धनरमंशं दयात् ; तथा जितं यञ्न्य, तटुद्राहयेत् । बन्धकम्रहणेनासेधादिना 
च पराजितसकाशादु द्धरेत् ; उद्धय च तद्धनं जत्रे जयिने साभेको दद्यात् ; तथा 

क्षमी सूत्वा संल वचो विदासारथं यूतकारिणां दात् ; तदुक्तं नारदेन-- “सभिकः 
कारयेत् चूतं देयं दाच्च तक्छृतम् ।” ईति ॥ २०० ॥ 

यदा पुनः सभिको दापयितुं न शक्रोति तदा राजा दापयेदित्याह-- 

प्रासे दृपतिना भागे प्रसिद्धे धूतेमण्डले | 

जित ससाभेके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ २०१ । 

प्रसिद्धे अप्रच्छने राजाध्यक्षसमन्विते ससभिके सभिकसदहिते कितवसमाजे 
सभिकेन चे राजमागे दत्ते राजा धृतेकितवमविप्रतिपननं जितं पणे दापयेत् । अन्य- 

स्पेता--““ राजब्रद्धी स कितवात् सभिकादशकं रातम् । यथा समय वा स्यात् ̀ ` इति । 

किं च जितं यत्तु कितवैः तच्च जितं तेभ्यः सभिक उद्धाहयेत् जेत्रे च येन जितं तस्मे 
सभिक एकसत्यवचनो भूत्वा आकैसवादेन श्चमी चानुतापवान् पुनद॑द्यादित्यवसेयस् ॥२००॥ 

४०। ^~ { 
यथाकृत षव--प्राप्ते नूुपातिनेत्यादि ॥ २०१ ॥ 

सुबोधिनी 

मूरवचनस्थं स्थानपदं व्वाचे-अविपर॑तिपन्षमिति,-स्थाने युक्तमविभतिपन्नमिति 

यावत् ॥२०२॥ 

बारंभट्री 

जितं यदिति --- चतत इति भावः । कारिणामिति -- शेषे षष्ठी दद्यादित्य- 
स्यानुषङ्गः । वृतीयपादाथं संमतिमाह--तदुक्तामिति । तत्छृतं-- कितवेन पणीङृतं देयं 

तत उद्धूत्य ॥ २०० ॥ 

सभिकेति--धृतलस्याथः--क्रितवेति । प्रप्ते इयादिव्याल्या-सभीति | 

मूले स्थाने इति अन्ययं युक्तमियथकम् । तदथमाह-अवीति } अथौदाह-पणमिति | 

१. ख. जितं द्रव्युदार । २. क. वयंच | ३.--१६.२.।.थ. द्. नइति प०। 

५. त, प्रेति । €. फ शब्दत इति भवः । रिणामिति । 



यृतसमाहृयप्रकरणम् | ससम्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याए्या च ९६५५ 

था प्रच्छन्ने सभिकरहिते अदत्तराजभामे दृते भितं प्रणं जत्र न दापयत् ॥२०१॥ 

जगरपराजयविदतिपत्ती निभेयापायमाह-- - 

द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि । 
यतव्यवहाराणां द्रष्टारः सभ्यास्त एव कितवा एव राज्ञा नियोक्तन्य(ः; न 

तत्र “श्रुताध्ययनसंपर्ना :'” इत्यादिनियमोऽप्ति। साक्षिणश्च ते दृतकारा एव कायोः; 5 

न तत्र ““सखीबालवृद्धाकितव” इत्यादिनिपेधोऽस्ति ॥ २० १८ ॥ 

क्वचित् शते निषदं दण्डमाह ~ - 

राज्ञा सचिहं निवस्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥ २०२ ॥ 

कं च-- द्रष्टारो व्यवहाराणामित्यादि ॥ २०२॥ 

स्पष्टार्था इलोके || २०१ ॥ २०२ ॥ 

सुबोधिनी 

कचित्तु यूते नियेदुमिति--दटग्षादिभिरदीग्यतो दण्डविधानाच् तादोरक्षादिभिः 

बाटंमटरी 

अन्ययेत्यनेन उक्तत्रितयय्यतिरेक उच्यते इत्याह उक्तक्रमेण -- प्रच्छन्ने इत्यादिः । 

तंऽदति-- राजेति भावः ॥ २०११ 

मकृतत्वादाह--दयुते इति । पूतदथमाह--सभ्या इति । एवफकमाह--न 

तत्रेति तद्विषये इत्यथः । वाक्यान्तरमाह --साक्षिणश्चेति । स॑पवेत्यस्य संबन्धा- 

दाह--्ृतकोति । परागवदाह--न तत्रेति,--तद्विषय इत्यथः ॥ २०१. ॥ 

क्वचित्-न ठु सर्वत्र । करटाक्षादिभिः दीम्यतो दृण्डविधानात् ताददरक्षादिभिः 

देवनं निषिद्धम् } एवे सभिकराजाध्यक्षरदितस्थरेऽपि देवने निषिद्धमिति बोध्यम् | 

१.ख. व्याः तत्र..-नियमो नासि । ग. न पुनः श्र । २.घ. च. रसप्स्थादिनि०। 

ज, मपन्नादविनि० । ३. व्य ७०.। ४. वि. चिदानिः निर्वास्या मकुटोपभिदे° 1 ५. त. चि- 

दिति । ६.प. ब. वत् येल 
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कूदैरक्षािभिः उपधिना च मतिवश्चनहेतुना मणिमन्त्रौषधादिना ये दीव्यन्ति 
तान् श्वपदादेनाऽङ्कायत्वा राजा स्वराष्रननिवोसयेत् । नारदेन तु निवसने विेष 
उक्तः-- ““कूटक्षदेविनः पापान् राजा राटुद्िवासयेत् । कण्ठेऽक्षमारामासज्य स 
लेधां विनयः स्मृतः ।» ईति | यानि च मनुवचनानि यूतानषेधपराभे-“ध्युतं समाह्वयं 
चैव यः क्ुयौत् कारयेत वा । तान् सर्वान् घातयेद्राजा श्च द्विजलिङ्गिनः ॥ " 
इत्यादीनि, तान्यपि कूटाक्षदेवनविषयतया राजाध्यक्षसभिकरहितबूतविषयतया च 
योञ्यानि ॥ २०२ ॥ ि 

[कनच्च 

यूतभकमुखं कार्य तस्करन्ञानकारणात् । 
यदूर्वोक्त चूतं तदेकमुखं एकं मुखं प्रधानं यस्य चूतस्य तत्तथोक्तं कार्यम्-राजाध्य- 

नन्वेतत् य॒त स्वयभुवा निषिद्धम् ““प्रकाशमेतत्तास्कय यद्रेवनसमाह्वयौ ° इति, 
तथा चोक्त --^* प्रच्छन्न वा प्रकाशं वा चुतं राष्ट निवारयेत्” इति च । वेदेऽपि--““अक्षि- 
मौ दीग्यः*” इति प्रतिषेधः । सत्यम् । परतिषेधातिक्रमेण प्रवृत्तो दयेनादिवदयं विधिरिस्यवि- 

ॐ 0 £ , 0 अ 0 रोधः 1 मानवस्तु दृण्डविधिधर्मविरोधितया नानाञुखस्वेन वा । प्रयोजनान्तरपेक्षया तु 

यूतमकमुखं कायमिदयादि ॥ २०३ ॥ 

सुबोधिनी 

देवनं सभिकरहितस्थङे च देवनमथाोक्निषिद्धमिति गम्यते ॥ २०२ ॥ इति भहविग्यश्वरवि- 

रचितायां सुगोधिन्थां यूतसमाहयाख्यं प्रकरणम् ॥ 

नार्भ्र 

ूटैः-सखकपटेः।अक्षपदसुपरक्षणमिष्याह-अक्षादीति। अक्षमाखं-- परकृताक्षादिमाराम् , 
सवैत्ञानयेति भावः| हि--यतः।सः-कण्डेऽक्षमारासंबन्धपूर्वकविवासः। एषां - चटाक्ष- 

देविनाम् । विनयः--िक्षस्यथेः । विरोधं परिहरति--यानि चेति । कूटेषयुपलक्षण- 

खपधेरपि । राजेति--अत एव पूव तथा प्रतिपादितम् ॥ २०२ ॥ 

किञ्चति- अन्यज्ञाऽपि तन्निषिद्धमन्यदपि दयुतविषये आहेत्य्थः । मुखपदाथैः-- 

प्रधानाभेति । विशिष्टतात्पयाथमेवाऽऽह-राजाध्यक्षेति । कायते अनेनेति ब्युस्पस्या 
न न 

१. नाण्डषु । २. १६. ६. | ३.--९. २२४. । ४; प. ब. युपाधे० ५. फ, चेति। 
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क्षाधोषितं राज्ञा काराेतन्यमित्यथेः । तस्करज्ञानकारणात् -- तस्करद्चानरूपं 

प्रयोजनं पयाछोच्य प्रायराश्वोयार्जतधना एव कितवा भवन्ति अतश्चौरविक्ञानार्थमेक- 

मुखं कायम् ॥ २०९ ॥ 

क क तधम समाहयेऽतिदिशन्राह-- 
४. 

एष एव विधिक्ञेयः प्राणिद्यूते समाहये ॥ २०३ ॥ 

एकञुखमेकमाग एकास्मिन् प्रदेशे राजकीयराजपुरुषाद्यधिष्ितं तस्क- 

रादिप्रजाकादाभेकपरिक्तानाथंमधर्मरूपमपि धमौन्तरोपरायतया महतेऽभ्युद्याय तथा 

स्वायंभुवे दण्डादिवचनान्यवसेयानि । एतेन पाषण्डादिधमौ व्याख्यातः । 

यश्चायमक्षाद्यप्राणिवेवने दूतस्य त्रिधिरूक्तः; समाह्वयसज्ञकेऽपि ङुक्कुटमेषा- 

बाङभदट्री 

कारणशब्दः फरुपरः । कमेधारयः स्यञ्छोपे पञ्चमीत्याह-- तस्क्रेति | अन्यथा कारणा- 

दिष्यस्य वैयर्थ्य स्पष्टमेव । तव्प्याशेमाह-प्रायदा इति | अत एव मनुः-- “° चुतं 

समाय चव राजा राष्टाज्निवारयेत् । राञ्यान्तकरणाचेतो द्वौ दोषौ प्रथिवीक्षिताम् ध 

प्रकाश्षमेतत्तास्कयै यदेवनसमाह्ययो । तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतियैत्नवान्भवेत् ॥ + 

८५ कितवान् कुरीखवांश्चोरान् पाषण्डस्थांश्च मानवान् । विकमेस्थान् शोण्डिकांश्च क्षिप्र नि- 

वासयेत्पुरात् ॥ एते राष्ट वतंमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते 

द्विकः प्रजाः ॥ चयतमेतःपुरा कल्पे दं वेरकरं महत् । तस्मात् दतं न सेवेत हास्थाथैमपि 

उुद्धिमान् ॥ प्रच्छन्न वा प्रकाल वा तन्निषेवेत यो नरः । तस्य दण्डविकस्पस्स्याद्यथष्टं 

नृपतेस्तथा ॥ क्षत्र विरच्छ्द्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्कुवन् । आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्धिप्रो दद्या- 

चछनेदशनेः॥ खीवालोन्मत्तब्रद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् । शिफाविदररञ्जवाचेर्विददयानु- 

पतिद॑मम् ॥** इति ॥ २०२८ ॥ 

१.--९. २२१-२ ; २२५--२३०. | 

€, 
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ःभठहे रातिकबृद्धेः""ईत्यारिना यो चूतघमं उक्तः, स एव प्राणियूते मल्लमे- 

पमहिषानिर्वर््ये समाहयसन्ञिके ज्ञातव्यः ॥ २०३ ॥ 

॥ इति चूतसमाह्वयाल्यं प्रकरणम् ॥ 

दिभिर्सपणभ्राणिदयूते अयमेव विधि; जेय. । सभिकाधीनस्वशाजब्द्धिदानादिक इत्य - 
भिप्रायः ॥ २०३ ॥ 

बारंम्ी 

अस्य दयूतस्वाभावात् रक्ष्या तस्याऽऽह--निवेर््ये इति ॥ २०३ ॥ इति 

यतसमाहवयाघ्यं प्रकरणम्| 

१, व्य० १९९. । २. ग. ज्ञके। 



अथ वाक्पारुष्यप्रकरणम् १८ 

इदानीं वाक्पारुष्यं प्रस्तृयते । तछ्छक्षणं चोक्तं नारदेन--“'देशजातिकुखदी- 
नामक्रोशन्यद्गसंयुतम्। यद्वचः प्रतिकूढा्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥”” देशादीनामाक्रोय- 

न्यङ्गसंयुतम् उवैर्भाषणमाक्रोरो न्यङ्खमवयं तदुभययुक्तं यस््रतिकूटार्थमुद्ेगजनना्थं 

वाक्यं तद्वाक्पारुष्यं कथ्यते | तत्र कठटप्रियाः खटु गौडा इति देश क्रोशः । निता- 

ॐत छोर्पाः खटः विप्रा इति जात्याक्रोशः । क्रूरचरिता नलु कैशवामित्रा इति कुल- 
~ 

क्षेपः । आदिभ्रहणात् स्वविद्यारिस्पादिनिन्दया विद्रच्छिल्पादिपुरुषाक्षपो गृह्यते । 

सुबोधिनी 

‹‹ देशजातिः इति नारदोक्तं ग्याच--देरादीनामिति । देशाद्याकोशानुदाहलय 

दक्षेयति-तरे्यादिना । आदिमरहणात् स्वविदेति--साश्चादितरपुरुषनिन्दामक्ैस्व- 
न्निन्दाभिभ्रायेणेव स्वयं विद्वान् सन्नप्यविद्वान् वा यस्मिस्तकविद्यादिविदेषे परस्य नेपुण्य- 

मस्ति यस्यां वा लिद्पविद्यायां ङश; परस्तत्तकेविद्यादित्पादिनिन्दया विद्भञ्जना्धि- 

नार्भदट्धी 

प्राग्वदाह-इदानीमेति | जातिः बाद्णत्वादिः | कुर--वंशपरंपरा । ना- 

रदीयं ग्याच्टे--देरादीनाभेति । अवद्यमिति-- मरत्यकयुक्तत्वं न विवक्षितमियाह- 

तदभयेति | अर्थशब्दः प्रयोजनवाचीत्याह-- उद्वेगे इति । देशाद्याक्रोद्चानासुदाहरणमत 

आह-- तत्रेति, तेषां मध्ये इयथः ! देशाक्रोरः-देशनिन्दा । रोदुपः--सकष्यः । 

चरितम् आचरणम् । वैश्वाकत्राः--तव्ुत्राद्थः । स्वषियेति--साश्चात् पुरूषनि- 
रि 

न्दामङ्कवैता त्निन्दाशयेनैव स्वयं विद्वान् अविद्रानिव स्वीयविद्यारिल्पादिनिन्दया यत्र ताद्व 

द्याविषयनिन्दनिपुण्यमस्ति यत्र वा शिस्पावद्यायां परः कुरूः तद्विद्रन्जना्यधिक्षेए इत्यथः। 

ता णा 

१.--१५. १.।२. ख. न्तं खलु लो० । ३. थ. द्. दवचन । ४. थ. द् नकरह्-- 

प्रिया इत्या० । ५. थ. द. तत्न नि । ६. त. द्वानिव य० । ७. त. छस्त° । 

{22 
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तस्य च दण्डतारतम्यार्थं निष्रादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय तदटक्षणं तेनेवोक्तम-- 
८८ निष्टराद्टीरुतीनत्वात्तदपि तरैविधं स्मृतम् । गौरव नुक्रमात्तस्य दण्डोऽपि स्यात्क- 
मारः ॥ साक्षेपं निष्ठुरं ज्ञेयमद्छीड न्यङ्गसंयुतम् । पतनीयेरुपाक्रोशेस्तीनमादुर्मनी- 

षिणः॥” ईति | तत्र 'धिङ्पुखं जास्ममइत्यादि साक्षेपम् । अत न्यङ्खमित्यसम्यम् अव- 
नक 

दं भगेन्यादिगमनं तदुक्तमर्टीटम् । "सुरापोऽपि इयादिमहापातकायाक्रोशयु 

वन्वस्तीत्रम् । 

सुबोधिनी 

क्षेप इस्यथेः । एवंविधे वाक्पारुष्ये दण्डवैषम्याभिधानाथं निषटुराद्लीरुतीत्वरूपसंक्ताभे- 

देन त्रैरूपमत्वभिधाय निष्ुरादिरक्षणमपि नारदेनवोक्तमिव्याह-- तत्र च दण्डतारतम्ये- 

त्यादिना } अच्र च निष्ठुराक्षेपो कुघीयान् तीनाक्षेपो गरीयानिति भेदः | पूवै न्यङ्गमव- 

मित्युक्तम् । तच्चावदयं निषठुरादिषु त्रिषु वाक्पारष्यभेदेषु साधारणमिति अदीरं न्यङ्गस- 

युतमिति अदर्छरुरूपवाक्पारुष्यस्य विशेषलक्षणाभिघानमनुपपन्नं स्यादित्यसम्यरूपोऽव- 

यविोषोऽत्र न्यज्गराब्देनाभिप्रेत इत्याह-- अत्र न्यङ्खामिति ॥ 

बाटरभदट्री 

तस्य चेति--वाक्पारष्यस्येव्यथेः । त्रविध्येऽन्वयः । दण्डति--दण्डवेषम्यविधाना्थ- 
मिव्थः। त्रेविध्यं निष्टुरेति--तवीयसंक्ञाभेदेनेलयथः । तल्छक्षणं---निष्टुरादिरक्षणमपि। 

ततैव नारदेनैव । तदपि-- वाक्पारष्यमपि } तस्य--च्निविधस्य  निषुराक्चपादटी- 

लाक्षपो गरः ततः तीत्राक्षपो गुररित्यथः । साक्षिपमियादि व्याच तत्रेति तषां 

सध्ये इत्यथः 1 स्वामित्यस्य विकेषणद्रयम् । चिभ्योगे ष्ितीया । ““ जास्मोऽसमीक्ष्यकारी 
स्यार्द” । ननु पूव न्थङ्गमवयमिस्युक्तम् ! तच्चावद्यत्वं निष्ुरादिषु त्रिषु वाक्पारष्यभदेषु 
साधारणमिति अलारलीखरूपवाक्पारुष्यस्य न्यङ्गसयुतामति विशेषलक्षणकथनमयुक्तम् ; 

अत आह--उत्रेति,--तथा च असभ्यरूपोऽवदयविक्षो न्यङ्गशब्दाथ इति भावः | 

तत्स्वरूपमाह- भगिनीति ¡ साकाष्कृत्वात् शषमाह-- युक्तमिति ॥ 

तातन १ 1 का 1 2 । [1 

१,क. ज दस्य | २. ना० १५--२.३.। ३. त, तत्रेति । ४. तृ° बी° १८ । 
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तत्र निष्टरा्ताशे सवणेविषये दण्डमाह-- 

सत्यासत्यान्यथास्तेत्रन्युनड़न्द्रियरोगिणाम् | 
क्षपं करोति चेदण्ड्यः पणान्ध॑त्रयोदशान् ॥ २०४ ॥ 

^ 

नयुनाङ्घाः करचरणादिविकलाः, न्यूनेद्धिया नेत्रशरोत्रादिरहिताः; रोगिणो 

दुश्वमप्रभृतयः; तेषां सत्येनासलेनान्यथास्तोत्रेण च निन्दाथया स्तुत्या यत नेवयुगट- 
हीन एषोऽन्ध इत्युच्यते तत्सयम् › यत्र पुनश्क्षष्मानेषोऽन्ध इत्युच्यते तदसयम्, यत्र 

विकृताकृतिरेव '्दशनीयसूवमािइत्युच्यते तदन्यथास्तोत्रम्; एवंविधैर्यः क्षेपं भत्संनं 

भ्रायेण द्यृतप्रमवत्वा द्राग्दण्डपारुष्ययोविनाराकारणस्वसामान्याद्रा = दयूतम्यवहारा- 

न्तरारम्भः । तदाऽपि दण्डयारष्यस्यापि कारणभूतत्वाद्वाक्पारूष्यमेव तावदु च्यते-- 

सत्यासत्यान्यथास्तोत्रषनङ़त्यादि ॥ २०४ ॥ 
हीनाङ्गः खन्जादयः; हीनेन्द्रियाः काणादयः ; कुष्टायभिभरूता रोगिणः ; तेषां यद्यन- 

सुबोधिनी 

अधुना भरुमवतारयति-- तत्रेति । सत्यादिस्तोन्नस्वरूपञुदाहव्य दरेयति-- य॒त्र नेत्र- 

युगटहीन इ्यादिना । नज मनुना ^ काषौपणावरम् इति काषीपणादन्युनद्ण्डोऽभि- 

बारमद्री 

अथ मूलमवतारयति- तत्रेति तेषां मध्ये इत्यथः । असवणेविषये वक्ष्यमाण- 

त्वादाह-सवर्णति । न्युनाद्कलत्र दन्द्ोत्तरपदकबहूनीहिपूवैपदकटन्द्र॒इत्याशयेनाऽऽह- 

न्यूनाङ्गा इति । न्यूनेन्द्रिया इत्यस्य व्याख्या--विकेति | तद्रास्या-नेत्रेति | 

यथासङ्कयेन नान्वय इत्याह-- तेषामिति ] अन्यथेत्यादेव्यख्या -निन्दाधाति । सस्या- 

दिस्वरूपसुदाहरणेन वाक्याथैमध्य एवाऽऽकाङ्श्चानिवृत्तये आह-- यत्रेति | क्षेपाथो-- 

भत्सनमिति । “ अधोऽधमेषु ?' ईति वक्ष्यमाणकमूर्यकव्यनाकाघवाजुरोधेन अधेन्यूना- 

व कत 

१. वि दश्च 1 २. ख. तया स्तुत्या यो ने० । ३. ख. निभे ०।*४. थ. द्. खवचनम. 

वेताश्यत्ति- तत्र निष्ठुरा इति । ५. द ण्डो विहि ¦ &° व्य २०६. । 



९७२ याज्ञेवल्क्यस्मरातिः [न्यवहाराच्याये 

करोत्यसौ अर्धाधिकत्रयोदरपाणान् दण्डनीयः । “ काणं वाप्यथवा खज्मन्यं वापि 
तथाविधम् । तथ्येनापि ब्रुवन् दाप्यो दण्डं काषौपणावरम् | ईति यन्मनुवचनं, तद- 
तिदुटत्तवतणविषयम् । यदा पुनः पुत्रादयो मात्रादीन् रापन्ति तदा दातं दण्डनी- 
या इति तेनैवोक्तम्--““ मातरं पितरं जायां भ्रातरं श्वद्युरं गुरुम् । आक्षारयन् 

रातं दाप्यः पन्थानं चादददगुरोः।' इति । एतच सापराधेषु मात्रादिषु गुरुषु निरपरा- 

घायां च जायायां द्रष्टव्यम् ॥ २०४ ॥ 

पराधिनामेव चापरूद्धियमानेन्दियवेकस्यादिना सव्येनेव दुश्या वाचा क्षेप कुयौत् ‡ 
असव्येनापि हि काण इत्यकाणमे वाधिक्षिपेत् ; अन्यथा स्तोत्रेण वा सातिश्चयस्तुतिपदेः 

प्रसिद्धमूखं हि चतुर्ेदिन् इव्येवं वदन् अध॑वयोदशपणान्राजवेदने कृते दण्डयः । स््त्यन्त- 

राच्च तस्यापि प्रसादनं कायम् ॥ २०४ ॥ 

सुबोधिनी 

हितः) अतस्तेन चिरोधाऽघौधिकद्वादशापणात्मकदण्डविधानस्यत्याशङ्कयाऽऽ्चारादिभिरत्यन्त- 

निङ््ेन वर्णिना यथयाक्िप्यते सवणे एव, तदा स आक्षेपकः काषांपणावरं दण्डं दण्डयो न 
[९ ~ भ क ० ~ थ ञ्जमि (49९ ८. 

सवैविषयै एष दण्ड इति भेदेन विरोधं परिहरति--कांणिं वाप्यथ वा खञ्जमियादिना,- 

कार्षापण अवरो यस्मिन् दण्डे स तादृशः, न ततो न्यून इत्यथः ॥ २०४ ॥ 

बाटमद्ी 

खयोदशेति मुर समास इत्याश्येनाऽऽह--अधौधिकद्राद शति । नन्वेवं मनुना कार्षाप- 

णादन्यूनदृण्डाभिधानात् तस्य च षोडशपणात्मकस्वात् तेन विरोध इल्याह-काणं वेति,-- 

पादविकलमन्याङ्खविकरूमपि वा । तथ्येन---सव्येनापि काणादिशब्देन } अपिना अस- 

त्यादिससु्चयः । काषोपणः अवरो यस्मिन् दण्डे स तादृशः, अत्यन्ताहपः काषौपणः न तु 
ततो न्यून इत्यथैः । तं परिहरति-तदतीति,--आाचारादिभिरव्यन्तनिङ्ृष्टसव्णैव्यथैः । 

तथा च ताद्शसवणन यदि सवण एवाऽऽक्चिष्यते, तदा तद्विषय एव स दण्डो न सवैविषय 
इति विषयभेदात् न विरोध इति भावः । विशेषमाह -- यदा पुनरिति,--शतं-पणाः। 

तेनैव--मनुनेव । आक्षारयन् ~ अभिश्ञपन् । अददत्-- अत्यजन् । ननु जायाभि- 
शपे मात्रा्यभिशापसाम्येन दृण्डविधानं न युक्तम् ; अत आह--एतचेति । गुरुषु- 
पन ~-------"-----~-------------------- ~ ----------------------------- 

१,.--८. २७४. । २.--८. २७५. । ३. त. य इति । ४. त. काषौपणावशिमत्यार । 
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अदर्खछराक्षेपे दण्डमाह- 

अभिगन्ताऽसि भगिनीं मातरं वा तवेति हं । 

रापन्तं दापयेद्राजा पञ्च्विंरातिक दमम् ॥ २०५ ॥ 

(त्वदीयां मणीनीं मातरंवा अभिग-ताऽक्ि' इति शपन्त“अन्यां वा त्रज्जायाम- 

भिगन्ताऽस्मि" इति शपन्तं राजा पञ्चाधंडतिकं पणानां पञ्चाधिका विंडातियस्मिन्दण्डे 

स तथोक्तः तं दमं दापयेत् ॥ २०५ ॥ 

एव समानरणेषु वार्णिघुं दण्डमभिधाय विषमयुणेषु दण्डं प्रतिपादयितुमाद- 

अर्धोऽधमेषु दिगुणः परख्ीपृत्तमेषु च । 

राजावेदन एव च अभिगन्ताऽस्ि सगिनीमित्यादि ॥ २०५ ॥ 

अयं च समवणीनः। समानगुणानां च दण्डकल्पः । गुणवणवेषम्ये पुनः 

अर्धोऽधमेषु द्विगुण इयादि ॥ २०६ ॥ 

सुबोधिनी 

सुलस्थहशब्दद्योत्यमथैमाह-- अन्यामिति ॥ २०५ ॥ 
अदखीलाक्षेप एव स्थरुविरेषे दण्डविकशषमाह--एर्वमित्यादेना ,---पूवेवक्यस्थसं- 

बाङभट्री 

पूज्येषु ८ गुरभिन्नं निमित्त? ) एतन भायौदीनां तत्साम्येन दण्डविधानं समधयमिति 

लुकभदक्त समाहितम् । मेधातिथिस्तु आक्षारणं भेदनसुक्स्वा तनयं गुरुमिति पाठमङ्गी- 

छख मान्नादीनां मिथो भदनकतुरयं दण्डविधिरिति व्याख्यातवान् ॥ २०४ ॥ 
क 

मू हः चाथ । तत्समुञ्चयमाह--अन्यां वोति । तदथमेवाऽद-- तवज्जायामिति । 

पञ्चिश्चतिकमियस्य व्याख्या--पणानामिति ॥ २०५ ॥ 

अरलीराक्चप «व स्थरुविरशेष दण्डविदेषप्रतिपादकं मूखमिलयाह-एवापिति । 

गुणो--इत्ताद । वर्णिषु--सवर्णेषु । गुणेषु -- तेष्वेव । पूवेवाक्यस्य सलख्यापेश्चया 

१. विण हि। २. थ. द्. ठवचनस्थ० । दे.भ.दु. न्यां वा त्वज्नायामिति । ४.थ. 

द. वं समानरुणेष्विव्या ° । 

©" 
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अधमेष्वक्षिप््रसेक्षया न्यूनवृत्तादिरुणष्वर्धौ दण्डः प्रववाक्ये पञ्चविंदातेः 
प्रकतत्वात्तदपेक्षयाऽधैः--साधद्रादशपणात्मको द्रष्टव्यः | परभायासु पुनरषशेषण 
दगुणः -- पञ्चविंशवयवेक्षयेव पञ्चादात्पणात्मकोः वेदितभ्यः। तथोत्तमेषु च स्वपेक्ष- 

याऽधेकश्चुतवृत्तषु दण्डः पश्चाशचत्पणात्मक एव ॥ २०५८ ॥ 

धिप #। 

सुबोधिनी 

ख्यापेक्षयाऽस्मिन् वाक्येऽशरदुण्यादिगप्रतिपादनादश्लीट क्षेप एवेति गम्यते । परभौयौ- 

सखिति--आक्षेष्त्रपेक्षया न्यूनलचस्याधिकटृत्तस्य समवृत्तस्य वा भाय भवतु , 

यथाकथच्चित् परभायौत्वमव विवक्षितम्; अत एवाेशेषेणेस्युाक्तारेति द्रष्टव्यम् । नयु 

पूर्वव, क्यश्याख्यानावसेरे अन्यां वा स्वज्ायामभिगन्ते्युपादाय पञ्चाविंशतिको दमोऽभि 

हितः, अन्न तु पञ्चाह्यत्पणात्मको द्मोऽभिधीयत इति परस्परविरोध इतिं चेत् मेवम्-- 

पूर्वत्र भायद्वारा पुरुषस्याऽशकषेपे दण्डविशेषोऽभिहितः ; साम्प्रतं परभायोया एवाऽऽक्षेप 

विद्रेषोऽभिधीयत इातिभद्ः ॥ २०५. ॥ 

बारुमद्री 

अध॑द्वेगुण्यादिप्रतिपादनाच् अइकीलाक्षेपविषयकमेवेदम् इति ध्वनयथन् वक्ष्यति व्याख्याने- 

वेत्यादि । साकाह्कुष्वादाह--आाक्षेष्निति | अधमत्वं न जातिछ्ृतं तत्र॒ तस्य ॒वक्ष्यमा- 

णस्वात् अत आह - न्यूनवृत्तेति | आकाङ्कानिरासायाऽऽह--पूरवति | अविरेषेणेति-- 

आक्षिष्त्रपेक्चया न्यूनवृचस्य अधिकव्रत्तस्य समव्त्तस्य वा भर्थेति यथाकथञ्चित् परभायोत्व- 

मच्र विवक्षितम् अत एव अविरशेषेणेव्युक्तम् । न्यूनब्रत्तस्तबन्धित्वे भेदेनोक्तथसङ्गतिर्दिगुण- 

दण्डासङ्खतिश्च | अधिकवृत्चादिसंबन्धिस्वेऽप्याद्यदोष एव । समचत्तादिसंबन्धित्वेऽपि तथा 

पूषन्न एव प्रासतस्वात् । तस्मात् त्रितयभिन्नविषयकं तदिति खावः | न च पूवैपद्यव्यास्या- 

वक्चरे अन्यां वा स्वञ्जायामिलयाद्युक्त्वा पञ्चविंरातिको दम उक्तः, इह तु पञ्चाशत्पणात्मक 

इति मिथो विरोध इति वाच्यम्-- पूर्वत्र भायोद्वारा पुरुषस्याऽऽ्षेपे दण्डविश्ेष उक्तः ; 

अच्र तु परभायौया एवाऽऽक्षेपे विश्चेष उच्यत इति भेदात् ॥ २०५८ ॥ 

१, क, द्रष्टव्यः! २.थ. द्. याष पुनरविशेषेणी । ३. थ. द. इदं पदं नासि । 
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वर्णानां मूधौवसिक्तादीनां च परस्पराक्षेपे दण्डकस्पनामाह-- 
क ४९ णजाः ध ॥ 

दण्डप्रणयनं काय वर्णजाटयुत्तराधरेः ॥ २०६ ॥ 
वणां ब्राह्मणादयः जातयो मूरघावसिक्तादाः वणाश्च जातयश्च वणेजातयः, उन्तराश्च 

अधराश्च उत्तराधराः वणेजातयश्च ते उत्तराधराश्च वणजाव्युत्तराधराः तैः वर्णजात्युत्तरा- 

धरैः परस्परमाक्षेपे क्रियमाणे दण्डस्य प्रणयने प्रकर्षेण नयनमूहनं बेदितव्यम्। तच दण्ड- 
[क क, क 

कट्पनयुत्तरवरसत विक्ञेषोपादानादुत्तराधरभावा पक्तयव कतव्यामलसवगम्यत | यथा 
म 0 ~ 

निरूप्येति देषः । उक्तदण्डाद्धच्रयोदृश्षपणावधिकाद्रणगुणाद्यधमेष्वधदण्डः । 

द्विगुणश्च परखीष परशब्द उत्कृष्टाथः पररतकृष्टः गुणतो वणतः परिणीता: परखियः ता- 

स्वधिश्चक्तासूत्तमेषु च गुणवणादेभिः पुरुषष सखीषु वा| अधवचनं द्विगुणं चोभयमपि 
यथाहंदण्डोपरक्षणाथमिष्येतदकषयति दण्डग्रणयनं कात्रमिति। न्यूनतयाऽऽधिक्येन वा यथाह 

वणजाप्युत्तराधरमूराच्ेत्यभिप्रायः । जातिशब्दश्च जन्मनिभित्तस्वाद्वयोवेचनतया गुणलक्च- 

णा्थाऽवसयः ॥ २०६ ॥ 

सुबोधिनी 

उरति--वणैजातिगतन्धूनाधिकत्वतारतम्यपेक्षयेत्यथेःपतदेवोदत्य दशैयति-- 

यथा मूर्घावसिक्तमित्यादिना,--अत्र ्ाह्मणकढठेको मूधौवसिक्तविषय आशेपः । “श्राति- 

रम्ये " इति “ वणीनामानुकछोम्भेन *” इस्युपरितनर्वाक्ये क्षत्नियकतृकबाद्यणविषया क्षपे 

्रा्यणकर्वैकक्षत्रियविणयाक्ेपे च शतपणकं पञ्चारशतपणक च दण्डं वक्ष्यमाणं सिद बष्कल्य 

बारुभट्री 

वणानां बह्मणादीनाम् । कल्पनां --न ठु दण्डम् । चतुणी चुगपत् इन्द्रञ्च- 

माभावायाऽऽह-वणास्चत्या दि.-कमविवक्षया न दोषः | यथासङ्कयमप्यत एव सिद्धम् । 

भ क 

प्रत्या तेरन्यस्याभावाचाऽऽह-- परस्परमिति | कल्पनामवाऽऽह- -प्रकेषणातं | वष 

तच्नाऽऽह--तचेति । विदोषः -- विशेषणम् । रेषे दति पाठेऽप्येवम् ' उत्तराधरभावेति - 

वणैकरको जातिविषयकः जातिकटैको वणैविषयको वा य आक्षेपः, तदुरोधेनेत्यथः | 

तच्र बाद्यणक्वैकमूदधौवसिक्तविषयकाक्षेपे आह --यथेति । “* भरातिरोम्य* इति वक्ष्यमा- 

१. क- ेषणोपा० ; च. रषेणोपा० । २. थ. द. उत्तराधरमावपिश्षयेति । २. त. 
८न्यूनां इत्यादि ° अव्र श्यन्तं नास्ति । ठ. थ. द्. म्यापवदिष्विति । ५. थ. दु. वचने । 

६. त. इदं पदं नास्ति । 



९७६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः (न्यवहाराध्याये 

सूधावतिक्त ्राणाद्धीनं क्षत्रियादुक्कष्टं चाऽऽक््य ब्राह्मणःक्षत्रियक्षिपनिमित्तात्पशञ्चाश- 

त्पणदण्डात्किचिदधिक पञ्चसप्तयात्मकं दण्डमहेति । क्षत्रियोऽपि तमाङ्द्य ब्राह्मणा- 
(^ (न # (^ ¢ (^. 

्षेपानिमित्ताच्छतदण्डादूनं पञ्चसप्ततिमेव दण्डमर्हति | मूघोगसिक्तोऽपि तावाक्रुदय 

सुबोधिनी 

अ्रोपन्यस्यति --- क्षत्रियाक्षेपनिमित्तादिया्षिना । 'किञ्चिदाधिकाभोति--किञिदिति 
पादाभिप्रायेण | स चात्र शतापेश्षया चतुथी इति ज्ञेयम् अनेनवाभिप्रायेणाऽऽह-पञ्चस- 

तयाव्मकमिति ---शतयेक्ौयां पञ्चविंशतिः पादः । पञ्चाशतः पञ्चसक्वतिः किञ्िदधिका 

पादाधिकेल्यधः । क्षन्ियकदैकमूधौवसिक्तविषयाक्षेपे दण्डमाह--क्षत्रियोऽपि तमिति । 
तं मूधाचसिक्तम् । अत ब्राह्यणविषयर्षात्रियकतैकाक्षिपनिमित्ताच्छतदण्डात् पादोनः पञ्चसष्च- 

तिदेण्डः मरुधौव सिक्तस्य ब्राद्यणापेक्चया न्यूनत्वात् क्षत्रिय पेश्चयाऽधिकत्वात् | श्चत्रियङ््ते - 

बराह्मणाक्षेपनिमित्ताच्छतदण्डात् पादन्यूनो बाद्यणङृतक्चत्रियाक्चिपनिमित्तात् पञ्चाश्चत्पारेभि- 
(५ तात पादाधिकः पञ्चसप्तलयात्मको दण्डः अत्रियकतैके । मूर्घावधि क्तोऽपीप्ति-- तौ बाह्य- 

बाठभद्री 

णवचनेन क्षडियकवैकबाद्यणविषयाक्षेपे ाह्यणकतेकश्चन्धियविषयष्षिपे च क्रमेण प्रतिपादितं 

दातपणं पञ्चाशत्पणात्मक च उद्धिस्थीङृत्याऽऽह-- क्षुत्रियाक्चेपेति __ ब्राह्यणकर्वैकश्चतिय- 

विषयाक्षेपेल्यथः । किञ्िदाधेकं यस्मिन्निति बहूुनीहैः पदद्वयं वा । किञ्चिदिति पादाश्- 

यकम् । स चान्न शातपेक्षया चतुथौशः। तथा च तत्पादाधिकं तत्स्वरूपमाह-- पञ्चसप्त- 

लयात्पकपमिति । कषियकवृम्द्धोवसिक्तविषयःक्षेपे दण्डमाह--क्षत्रियोऽ्पीति । तम्-- 

मृदो व सिक्तम् । ब्राह्मणाक्षेपेति--क्षियकतृकव्राह्यणविषयकाक्ेपेल्थः। ऊनं--पादो- 

नम् । तदेवाऽऽह--पञ्चेति+--अहतीचयस्यानुषङ्गः । मृद्धौवसिक्तस्य ब्राह्मण पेक्षया 
न्यूनस्वात् क्षत्रियपेक्षया अधिकत्वात् कत्रियकटैकव्राह्यणाक्षेपानेभेत्तात् शतदण्डान्न्युनः 
बराह्यणकवृकक्षत्रियाक्षपनिमित्तात् पञ्चाश्चत्पणादधिकः पव््चसप्तत्यात्मक एव दण्ड इत्यथैः । 

द्वितीये आह-मूद्धोवसिक्तोऽपीति । तावराशदयोति-बाह्मणक्षत्रियावाक्रुश्येत्य थः । यद्यपि 

१. क. दधानं । २. त. इदं प्रतीकं नास्ति । २३.थ. द्. क्षयापर० 1४. त. एृतात् बा- 
हणपिक्षया निकृष्टा (2) । ५, द. णक्षत्रियनिमित्तत् पच्वारात्परिमित्वाद्धिकः (?) । 
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तमेव दण्डमहेति । मूघावसिक्ताम्नष्ठयोः परस्पराक्षेे ब्राह्मणक्षत्रिययोः 

सुबोधिनी 

गक्षाकयो। सुधौवसिक्तस्य क्ष्धियपिक्षयाऽधिकस्वेन क्षदियकवैकब्राद्यणविषयाक्षेपनिमित्तश्- 

तदण्डापेश्षया पादोनश्चतं पञ्चसक्ततिरेवं दण्डो मृधोवसिक्तेन बाह्यणाक्षेये छते, तथा मूधा - 

वसिक्छस्य ब्राह्यणापेक्षया न्यूनघ्वेनं ब्राह्मणकर्वैकक्ष्नियक्षपनिमित्तदण्डात् पद्चाक्षव्पणर्वरि- 

मितात् पादाधिकः पञ्चसक्ततिदण्डो मृधौवसिक्तेन क्षत्रियक्षेपे छते इ्युभयथाऽपि तावानेव 

दण्ड इत्यभिप्रायः | एवं वणजष्योः परस्परक्षपे दण्डमभिधाय जातिष्वेव बाद्णाव् क्षि- 

यायां वेश्यायां च जातयोभूर्घौवसिक्ताम्बष्ठयोरन्योन्याक्षेपे दण्डमाह --रमु्धति । अत्र ज- 

हाणस्थानीयो मुधौवसिक्तः, क्षत्रियस्थानैयोऽम्बष्टः, अम्बषेन मूधांवसिक्तक्षेपे सति शतं 

विपरीते त॒ पञ्चाशदिति व्यवस्था विज्ञेया | वणौनुरोमगप्रतिखोमापवादेन पूरवोक्न्ययेन 

बारमद्ी 

तङ्धेदेनापि दण्डव्याक्तार्ज्ञा, तथाऽपि जव्यक्यादाह-- तमेव दण्डमिति,-खडोवसि- 

त्तस्य क्षत्रावेक्षयाऽधिकस्वेन शेन्ियकतृकब्राह्यणवि षयाक्षेपनिमित्तककातदण्डापेश्षया पादोनं 

शतं पञ्चसप्तव्याष्मक एव दण्डो मृद्धवसिक्तेन बाह्यणाक्षिप कृते, तथा मृद्धोवासिक्तस्य बा- 
ह्यणापेश्षयाःन्युनव्वेन बाह्यणकवैकक्षत्रियाक्षेपीनीमत्तदण्डात् पन्चाद्यस्पणारमकात् पादाधेकः 

पन्चसप्तव्याव्मक एव दण्डो मृद्धोवसिक्तेन क्षत्रिया कते इत्युभयथाऽपि तावानेव दण्ड 

इत्यथः । एवं वणेजात्योरिंथ आक्षेपे दण्डमक जातिष्वेव बाद्यणात् श्चत्रियायां वे्यायां 
च जातयोः मृद्धावसिक्ताम्बष्टयोः मिथ आक्षेपे दण्डमाह - मूद्धीति „---अन्न बाद्यणस्थानी- 

य आदयः, कषत्रियस्थार्मःयोऽन्स्वः; तथा चाम्बहेन मृद्धोवेिक्ताक्षेपे शातं विपरीते तु "पन्वा- 

शदिति भ्यवस्था विज्ञेया । वणौनुरोमग्रतिरोमपवादे तु पूर्वो्तन्ययेन पादोनःपार्दाधिको 

दण्डः | बाह्यणेन अम्बष्ठे साधेसविशासपणानां दृण्डः । अन्न पञ्चाश्ञद्पक्षया पाद्क्- 

सिः नतु शतपिश्चया । तथा च क्षत्रियापिक्षया अम्बष्ठस्य न्युनवात् वेदयापेक्षयां अधिक- 

त्वात् ब्राह्मणेन क्षित्रियाक्षेपे यो दण्डः पञ्चाश्चदात्मकः तदपेक्षया पारदन्युनः ब्राह्यणेनेव वे- 

इयाक्षेपे यो दण्डः--पन्चर्विशत्याप्मकः, तस्मात् पादाधिकः साधसर्धीब्रशदात्मको दण्डो 

भवति । ब्राह्मन निषादाक्षेपे पादोनेकोनर्विंहातिः पणानां दण्डः । भत्र पञ्चविरत्यपेक्षया 

१, त. (कृते? नास्ति । २. थ. द्. न ब्राह्मणकतृकतवन व्रार । ३. थ. द्. परि० । ४. 

थ. द्. मूद्धीवसिक्तयेवष्टयोरिति । ५. क. क्षातरक० । 8 फ. को दण्डः भत्र प०। ७. फ.या 

दण्डः। अत्र फ. पुस्तके किञ्चित् व्यस्तं वतेते | 
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९७८ याज्ञवस्क्यस्परतिः | व्यवहाराध्याये 

परस्पराक्रोरानिमित्तकौ यथाक्रमेण दण्डौ वेदितव्यौ । एवमन्यत्राप्यूहनी- 
यम् | २५६ ॥ 

सुबोधिनी 

पादोनः पादाधिको दण्डः कल्पनीय इव्याह--एवमन्यत्राऽपीति। कल्पनाप्रकारस्तु बाद्यण- 

कवकमूधौवसिक्तविषयक्षेे दितो ^ यथा मूृध्रौवसिक्तम् ”* इत्यनेन बाह्मणकवृकाम्ब्ठ- 

विषयाक्षेपे साधसक्ष्विशव्पणात्मको दण्डः अत्र पञ्चाददपक्षया पादपरिक्टुधिः न शतपेश्ष- 

या; तथौ च क्षल्तियापेश्चयाऽम्बष्ठस्य भ्यूनस्वान् वेडय पिक्षयाऽधिकत्वात् जाद्यणन क्षत्रियाक्षे- 

पे यो दण्डः पञ्चाश्रपणात्मकः, तस्मात् पादोनो बाह्यणेनेव वेदयाक्षेपे यो दण्डः पञ्चा 

बारभट्री 

पादव्यवस्था । ततश्च वैइयापेश्चया न्यूनस्वाज्ञिषादस्य श्ूद पिक्षयाऽधकत्वाच्च बा्यणेन 
वेश्याक्षेये यो दण्डः पञ्चविंशत्यात्मकः, तदपेक्षया पादन्यूनः बाह्यणेनव श्चदक्षेपे यः 
साधद्रादश्पणास्मको दण्डः तदपेक्षया पादाधिकः पादोनेकोनविश्चस्याव्मको दण्डः | निषा 

देन ज ह्यणाक्षपे पञ्चसक्तत्यधिकं शतं दण्डः । अच्रापि पुनरशतापेक्षयेव पादव्यवस्था । 

तथा च शूद्रापेश्षया निषादस्याधिकत्वेम वेइयपिश्चया च न्यूनत्वेन शुदरेण ब्ाह्मणा- 
क्षेपे यो दण्डो बधात्मकः शारीरः, तस्मादथदण्डस्य न्यूनत्वेन शुद्रक्ृतव्राह्यणा- 

क्षेपनिमित्तकदण्डात् किचित् न्यूनो वेद्येन ब्राह्यणाक्षेपे यो दण्डः सार्धशतं, 
तस्मात्र कञ्चिदधिकः पञ्चसप्तयधिकं शतं दण्डो भवति ¦ अम्बष्टेन बाह्यणाक्षेपे 

पञ्चविश्चलयधिकं शतं दण्डः । वइयतोऽवष्ठस्य अधिकस्वेन क्षत्रियतो न्युनव्वेन च वेश्येन 
ब्रह्यणाक्षेपे साधश्चतं यो दण्डः तस्मान्न्युनः क्षत्नियकतृंकन्राह्यणा्षेपे यो दण्डः शतात्मकः, 

तस्मादधिकः पल्चर्विशध्याधकं शत दण्डो भवति, मृद्धाव सिक्तकवेकबाद्यणविषयाक्षेपे यः 

पूवै द्दितः, स एव वणजाव्यानुलोम्यग्रातिरोम्यःपवाद् कल्यनाक्रमः । जातिष्वेवाऽनु- 

छेोम्यप्रातिलोम्यापवादे तु बाह्यणक्षत्रियविशाभिव मृद्धा वसिक्ताम्बष्टनिषादानामपि यथाक्रमं 

पञ्चाशत् पञ्चविशति साधद्रादशसाधेश्तपनञ्चाडदात्मकदण्डस्योहनं ज्ञेयम् । यथा सन्नि- 

हिताधिकपेक्षया अश्रिको दण्डो व्यवहिताधिकाक्ेपेः तथेव सन्निहितन्यूनयेक्षया न्युनो 
दण्डो व्यवहितन्यूनक्षेपे इति । तदाह--एवामिति ॥ २०६ ॥ 

१ त. क्षायां पादापे्षया (2) ! २. त. एतदादि वैश्याकषेपे” इत्यन्त नास्ति । 



वाक्पारव्यप्रकरणम् | ससन्या्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याख्या चं ९७९ 

एवं सवणैविषये दण्डमभिधाय वणीनाप्रेव प्रतिकामाद॒लोपक्षपे दण्डमाह- 

प्रातिरोम्यापवादेषु दियुणचरिगणा दमाः | 

एतदे बोदाहरणेन स्पश्यते-प्रतिखोमापवादेषु चतुखिष्ेगणा टत्या- 

दि ॥ २०७ ॥ 
सुबोधिनी 

लयात्मकः तस्मात् पादाधकः साधसक्चन्रेचत् दण्डो भवतीलयथः ¦ ब्राह्यणेन निषाद्राक्षपे 

पादोनेकविशतिः पणानां दण्डो भवति। अत्रं पञ्च्विहालपेश्चया पादभ्यवस्था । ततश्च वैशया- 

पक्षया न्युनत्वाच्चिषादस्य च्युद्रापेश्चयाऽधिकत्वाच्च ब्राह्मणेन वेश्याक्षेपे दण्डो यः पञ्चविशति- 

स्तद्पेक्षया पाद्न्यूनो बाद्यणेनव शयूद्ष्िपे यः साधद्रादशपणात्मको दण्डः, तस्मात् पादा- 

धिकः पादेनिक्विंशतिदण्ड इत्यथः ! निषादेन वबाद्यणाक्चेपे पञ्चस्ल्यधिकं शतं दण्डः । 

अत्रापि पुनः शतापेक्षेयव पादव्यवस्था ! तथा च श्ुद्रापेश्चया निषादस्याधिकस्वेन वैदरयपे- 

क्षया च न्यूनव्वेन ्ुदरेण बाह्मणाक्षेये यो दण्डो वधात्मकः सारीरः तस्मादथेदण्डस्य न्युन- 

स्वेन श्ूद्रकृतव्राह्यणक्षर्पनिमित्तात् दण्डात् किञ्चिन्न्युनो वेद्येन बराह्यणाक्षेपे यो दण्डः सा- 

धंशतं तस्मात् किच्िदाधेकः पञ्चसक्तल्यधिकं दण्डो भवतीद्यथैः | अम्बह्ेन ब्राह्यणाक्षेपे 

पञ्चविशल्यधिकरातदण्डः। वेश्य पेक्षयाऽम्ब्ठस्याधिकसवेन क्षत्रियापेश्षया च न्युनत्वेन वेदये. 

न ब्राह्मणाक्षेपे साधशतं यो दण्डस्तस्मान्न्युनः क्षत्नियकनेकनाद्यणाक्षेपे यो दण्डः शतात्मक- 

स्तस्मादधिकः पञ्च्विश्चलयधिकं शतं दण्डो मवतीलयथेः । मूधौवसिक्तकचैकब्राह्यणवि षया- 

क्षेपे पूवैदर्षितः। स एष वणैजात्योराचुखोम्यप्रातिरोम्यापवादे कल्यनाक्रमः) जातिष्वोवाऽऽ- 

नुरोम्यप्रातिखोम्यापवादे तु बह्यक्षत्रविश्चामिव मूधोवसिक्ताम्बर्छीनषादानामपि यथाकमं 

पञ्चाशत् पन््रविङयति साधद्रादश्च साधत शतपञ्चाश्चदात्मकं दण्डस्योहन विज्ञेयम् । 

एतदुक्तं भवति-- स्वस्मात् स्निहिताधिकापेक्षयाऽधिको दण्डो व्यवहिताधेकाक्षपे, तथेव 

सन्निहितन्युनापेक्षया च न्यूनो दण्डो व्यवहितन्युनाक्षेप इति । प्रकृतमनुसरामः ॥ २०६ ॥ 

एवं सर्वव्णबिषय इति-- सरवे च वणोश्चेति समासः, स्वे मूधौवसिक्ताद्यः । 

बार्टछभट्री 

एवं सरवेवर्णेति-- सँ च वणोश्वेति समासः, सवे मृद्धोवलिक्तादयः । वणौः- 

ब्राह्मणादयः | एवेन- जातिव्यवचेद्ः । मिथ इति शेषः । प्रातिलोम्यानुरोम्याम्यामाक्षेष 
11 

१. त. तथा श्षत्रियपिक्षयाम्ब्ठस्य न्युनलात् वैश्यापे० (?) । २. त. ण्डः अत्रापि (2) । 
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वैणौनामानुखोम्येन तस्मादर्धाधहानितः ॥ २०७ ॥ 

अपवादा अधिक्षेपाः, प्रातिखोम्येनापवादाः प्रातिरोम्यापवादाः, तेषु ब्रा्ल- 

णाक्रोशकारिणोः क्षत्रियवेदययो्येथाक्रमेण प्रवैवाक्यात् द्वियुणपदोपात्तपञ्चास्त्पणा 

पेक्षया दिगुणाः दरातपणाः त्रैगुणाः साधेश्तपणा दण्डा वेदितव्याः शूद्रस्य ब्राह्म 

णक्रोे ताडनं जिहाच्छेदनं व। भवति ; यथाऽऽह मनुः--“* शतं ब्राह्मणमाक्रस्य 

क्षत्रियो दण्डमहतिे । बेध्योऽध्यध॑दातं दवे वा चयुद्रस्तु वधमहति ॥ इति । 

वणान्त्याः शूद्राः; तेषां प्रतिरोमापवादे ब्राह्मणपदिक्रमेणोक्तद्ण्डस्य चतुणा- 

दिकस्पनम् । एवं वेरयक्षत्रियानुरोमान्तरभमवयोः गुणाद्युत्कर्षेऽपि योज्यम् । आनुरो. 
म्येन तु तस्मादेवाधेहानतः-- उक्तदण्डादधादपचयेन श्यूद्रापवादे अर्ध॑द्ण्डो वेदग्रस्य, 

पादः क्षत्रियस्य अधपादो ब्राह्यणस्य । एवं गुणाद्याजुरोम्येऽपि योज्यम् ॥ २०७ ॥ 

सुबोधिनी 

रववाक्यात द्विगुणपदोपात्तेति-“अर्धोऽधमेषु द्विगुणः 
चोदाहस्य दर॑यति-दातपणाः साधेशतपणा इति च+- अश्र दण्डा इति बहुवचनं नि- 
मित्तथूतवणौपराधवबाहुट्याभिग्रायेण । तथा हि-- क्षत्रियवेश्याभ्यां बाद्यणो वेश्यश्चूदाभ्यां 
क्षत्रियः श्रद्धेण वेदयः-- एवमानुरोभ्येनापीत्यपर।धवाहुस्यम् । शयद्रस्य ब्राह्यणा्चेपे खारीर 

एव दण्डा नादण्डः | ब्द्यणावषयनक्षात्रयकवेकापराव या न्यायजमहतस्त श्चच्रयावष्य- 

बाङभदी 

इयथः । अपवादो बाधो नात्र विवक्षित इव्याह--अधिक्षिपा इति+--“*अपवादस्तु 

१ 
इस्थत्रेत्यथः ¦ दवेगुण्यं त्रगुण्य 

@ 

निन्दायामाह्ाविखभयोरपि । ›' इति विश्वः । ब्राह्मणति-- ताद्टषयकेय्थः | पूववाक्यी- 

द्विगुणेति - “‹ अर्धोऽधमेषु द्वियुणः ` ईलयत्र उपात्तद्वियुणपदेल्याद्यथैः । 

वाक्याहिति पटे तस्सबन्धद्धिगुणपदेत्या्यथैः । दगुण्यं त्रैगुण्यं चेादाहरेणनाऽऽह 
-- इातेयादि । अविरोधाय उमयोक्तेः फर कथयन् न्यूनतां निराचष्टे -- 

शद्रस्येति+--बाद्यणविषयकाक्रोहे इत्यथः । अध्यघति-- साधश्चतमिसयथैः । तन्नेव 

पक्षान्तरमाह दवे वेति,--राघवगोरव पेक्षया विकस्पः । वधं---ताडनादिरूपम् । 
भत्र दमा इति बहुवचनं निमित्तभूतवणोपराधबाहल्याभिभायेण । तथ' हि । क्षत्रियवैदया- 

म्यां ब्राह्मणे वेङ्यश्चद्ाभ्यां क्षत्रिये शुदधेण वश्ये एवमानुरोभ्येनापीति तद्वाहुस्यम् ; तदेत- 
दभित्रस्येव ब्ाह्मणविषयक्षत्रियेवेङ्यकवैकापराधे यो न्याय उक्तः, तं क्षत्रियविषयंवेश्यश्चुद- 

ण ता नम 

१. चि° वणेन्त्या-वखोम्येन तस्मदेवाधेहानतः । २.--८. २६७. । ३. त. क्येति | 
व्य< २९६. । ५. फ. यकेन व्यव ° (2) 
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वियज्ञ्योरपि क्षत्रियादनन्तरेकान्तरयोस्तुल्यन्यायतया श्॒तमध्यर्धशत च यथाक्रमेण 
्चत्रेयाक्रोरे वेदितव्यम् ; शूद्रस्य वेदयाक्रोरे सतम् ; आनुलोम्येन तु वणीनां क्षति- 
यविटजद्राणां ब्रा्मणनांऽऽक्रोशे कते तस्मदह्यणाक्रोडानिमित्ताच्छतपतिभेतानषत्रि- 
यदण्डाप्प्रतिवणेमधंस्याधेस्य हानिं कृता ऽवशिष्टं पच्चा्त्पश्चविदायधरत्रयोदशपणात्मकं 
यथाक्रमं ब्राह्मणो दण्डनीयः;तदुक्त मनुना-“"पचासद्ाह्यणो दण्डयः क्षत्रेयस्याभिशंस- 

सुबोधिनी 

विटृच्छ्रदकवैकापराधेऽप्यहिदिशति-- विटच्छरद्रंयोरिति | अनन्तरः सन्निहितः; एकान्तरः 

एकेन व्यवहितः; यथा बाह्यणादनेन्तरकान्तरयोः क्षत्रियवेदययोः बाह्यणापराघे दण्डः तथेव 

क्षन्नियादनन्तेरेकान्तरयोः वेदयश्युद्रयोरपील्यथैः } जाह्यणानन्तर भाविना क्षत्रियेण नाह्षणा- 

कोद शातमिव वेश्यानन्तर भाविना शूद्रेण वेस्याकरोशेऽपि रशतमित्याह-- रद्रस्थ चेति । 

वणानामानुरोम्येनेति द्वितीयाधै व्यच्े--आनुखेम्येन लिति | ब्राह्मणिसि-- क्षत्रि. 

यकवकबाद्यणविषयाक्षेपनिमित्तच्छतदण्डादित्यथैः । प्रतिवेणमप्यध्रसयेति-- बा्यणन 

क्षत्रियाक्षेपे कृते शतादध पञ्चाश दण्डः । तेनेव वेरयाक्षेपे कृते पञ्चाशताऽध पञ्चर्विश्चतिः ; 

बारभदट्री 

कतुकापराधेऽप्यतिदिश्यति -- विडिति | एकान्तरः--एकेन भ्यवहितः । यथा ब्राह्मणा- 

दनन्तरेकान्तरयोः क्षत्रियेवर्ययोः, तथा क्षत्रियादनन्तरैकान्तरयोः वेस्यशुद्रयोरपीस्यथैः । 
बराह्यणानन्तरण क्षान्रैयेण ब्राह्मणाक्रोे शतमिव वेश्यानन्तरेण दूद्रेण वेदयाकोशेऽपि इातमि- 

व्याह--द्यूद्रस्य चेतति } वणौनाभिस्युत्तराधं ग्याचष्टे -- सनुखोम्येन विति । 

देषमाकाङ्कत, भ्रकृतमाह -- आक्रोशे इति | तस्मादिति मैरुस्य व्याख्या -- 

ब्रह्मणाक्रोदोति, -- क्षत्रियकतैकब्राद्यणचिषयक्षपनिमित्तकषंत्रियस्बन्धिक्चतपरिमि- 

तदण्डादित्यथैः । प्रल्यासत्तेराह -- प्रतीति | बाह्मणन क्षत्र्षपि छते हता- 

दरधं पञ्चाहात् दण्डः | तेनैव वेश्याक्षेपे कते प्छ रातोऽध पञ्चविङ्तिः । तेनैव द्ुद्ाक्षेपे 

कृते पञ्चविशतरधं साधेद्रादश्पणा इति विवेकः । अधस्याधेस्येति--रवाप्सेयम् । हानित 

इत्यपादानपञ्चम्यन्तात्तसिरिव्याह-- हानि कृत्वेति । अत शव शेष साकाङ्कुमाह--अवरि- 

मिति । अधति--भधन्युनच्रयोदशेव्यथः । पञ्चाशत्पणान् क्षत्रियविषयके इत्यथे: । 

` 3. ख. तिसा्द्यद्च० । ग अधरद्ादश्य० । २.थ. द्. योरपीति। ३. त. एतदादि 

"आहः इत्यन्तं नात्ति । ४. थ. द्. ब्राह्मणक्रोशचनिमित्तादितति । ५. त. वणमिति । &. फ. स्यश्च 
योऽ । ७, क. क्षुरप्र । 

© 
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न । वै्यः स्याद्ैपश्चारच्छे द्वादशको दमः।।'” इति ।श्त्रियेण वये दे वाऽऽकुषटे 
यथाक्रमं पञ्चा्चत्पञ्चविंदातिकौ दभो । वेद्यस्य च शुद्रक्रोश्चे पञ्चारादिव्यूहनी- 
यम्--“च्राह्मणराजन्यवतक्षत्रियवेर्ययोः ? इति गतिमस्मरणात् , “'विदृदयद्रयोरेवमेव 

स्वजाति प्रति तत्वतः । ” इति मनुस्मरणाच ॥ २०७ ॥ 
क 

सुबोधिर्न {1 

तेनेव श्ुदाक्षेपे पक्षविशतरधं साधेद्रादशपणा इति विवेकः } द्रे द्वादशको दम इति- 

अव साध इति शेषः । क्षत्रियेण वैद्ये सुद्रे चेति--अन्न गोतमोक्ति भमाणयति-त्राह्म- 

गति । व्यस्य च इद्रेति--अच्र मनृक्ति प्रमाणयदि--विटच्खुयोरिति ॥ २०७ ॥ 

बाठंभट्री 

वेदये जमिशस्ते सति । एवमग्रेऽपि । ब्राह्मणो दण्डयः स्यादरिव्यथः । द्रादरक इति- 
सार्धैस्यादिः । परिमाणे कन् । उक्तरीलेवोक्तन्यायमन्यवाऽष्याह -- क्षत्रियेणेति । अवा- 
ऽथे गोतमसम्मतिमाह- ब्राह्मणराजन्यवदिति,-- तयोः तादृश्यो यथा न्यायः, तथा 

अनयोरपि तादृशयोरित्यथेः । द्वितीये मनुसम्मातिमप्याह षिडित, वेश्यशूदयोः । 

स्वजातिं ्रति-अन्योन्यजाति भरति आक्रोक् । एवंमेव-ब्ाह्मणक्षत्नियवत्-- वेदय शदराको- 

शिनि प्रथमस'हसः शुद्र वेरयाक्रोरिनि मध्यमसाहसः इत्येव रूपं दण्डप्रणयनं जिहच्छे. 
द्रहितं त्वतो यथावत् कतेष्या्मति शाख्जनिश्चय इलययथः । अस्य हि “° छेदवज प्रणयनं 
दण्डस्येति विनिश्चयः 1*› इ्युत्तराधेम् । ̂ “ ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यान्तु दण्डः कार्यो विजानता | 

बराह्मणे साहसः पूवे; क्षश्निये त्वेव मध्यमः ॥ इति ̀  पूवे पद्यं च । बाद्यणक्षप्नियाभ्यां 
मिथः परतनीयाक्रोशे कृते दण्डशास्रन्ञेन राक्ता दण्डः कार्यः । दण्डमेव विरहषेणाऽऽह- 

ब्राह्यति, -ब्राह्मणे क्षत्रियाक्रोशनि प्रथमसाहसः कायैः; बाद्यणाक्रोशिनि पुनः क्न्य 

मध्यमसाहस इति तदथः । एवं च तदपि पतनीयाक्तोश्चविषयमेव यद्यपि, तथाऽपि 

तुल्यन्य्यतः अच्रोपन्यस्तं व्याख्यात्रा । नेन च मनुना--““ एकजाति््विजातिस्तु वाचा 

दार्णया क्षिपन् । जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥* ईति स्वयमेव 
प्रागुक्तो जिह्वाच्छेदो वेश्यनिवारितो बाह्मणक्षतियाकोशविषय एवाऽवतिष्ठते । शूद्रो द्वि- 
जातीन् पातकादिना वाचा आच्रुर्य जिहाच्छेदुं खमते--यस्मादसो पादाख्यान्निकृशाङ्गाज्जातः 

इति तदथः ॥ २०७ ॥ 

१.--८. २६८. । २.-- १२. १४. । २.-८. २७७. । ४. थ. द्. मवचनं प्र*। 

५. थ. द्. शरद्राक्रोश इ्यत्र मुवचनं प्र । 8. थ. द. योरेवमेवेति । ७.-- मनुः. ८, २७६५ 
<८.--मसुः. ८. २७०. । 
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पुनर्निष्ुराक्षेपमधिकृष्याऽऽह-- 

बाहूमरीवानेत्रसक्थविनाशे वाचिके दमः | 
रात्यस्तदर्थिकः पादनासाकणंकरादिषु ॥ २०८ ॥ 

बाह्वादीनां प्रत्येकं विनाशे वाचिके वाचा प्रतिपादिते "तव बहू छिनश्निः 

इयवसख्ये शत्यः रतपधिमेतो दण्डे वेदितव्यः | पादनासाकणंकरादिषु आदिग्रहणात् 

स्फिगादिषु वाचिके विनाशो तदर्धिकः तस्य रातस्यार्धं तदप तयस्यास्ति असौ तद. 
धिकः-पञ्चारात्पणिको दण्डो वेदितव्यः ॥ २०८ ॥ 

+ भ (® पोकः क 

वधप्रतिक्तया तु वक्यरष्मे बाहूग्रीवानत्रसक्थीत्यादि ॥ २०८ ॥ 
'बाह्वादिच्छेदस्तरे मया कर्तव्यः › इव्येवम्,तथा करणसमथेस्य ब्रुवतः शलो दमः काथः; 

दातेनाभिनिवृत्तः जत्यः-- शतं दण्डय इयर्थः । पडादिच्छेदनप्रतिज्ञायां तु ततोऽधं पदा 

ददियथः । आदिशब्दश्च दण्डपारष्योक्तदन्तभा (दिलयथः । ऊर्वैस्थि सक्थीत्युच्यते । 

स्पष्टमन्यत् ॥ २०८ ॥ 

सुबोधिनी 
१११...०..०५ 

“'सल्यासल्यान्यथा स्तोत्रैः? "दव्येतेन निष्ठुराक्षेपे दण्डमभिधाय श्छीखक्षेपे दण्डं प्रस्तुत्य सिंहा- 

वरोकनन्यायेन निष्ठुराक्षेपमधिकरोतीवयाह-पुन निष्वरक्षेपाभिति | वाचा अतिपादनमेवो 

दाह्य ददैयति-तंव बाह्भति ॥ २०८ \ 

बाटमट्ी 

“सल्यासत्यान्यथा स्तोत्रैः दव्यनेनोक्तस्वादाह--पुनरिति,--खिहावरोकनन्याय- 

नेति भावः । अधीति - इदिस्थीकृव्येवष्यथः । दन्द्रतोऽथान्तरनिरासायाऽऽह - 

प्रयेकमिति, - युगपत्तदसंभवादितिं भावः । वाचिके इत्यस्य व्याख्या-- 

वाचेति । तदेवोदाहरणनाऽऽह -- तवेति । करादेिवति विषयसक्तमीस्याह-- 

वाचीति | अन्न वाचि इध्युक्त्या अस्य निष्ुर्षपविषयस्वं स्पष्टम् । एवमग्रे 

ऽपि ॥ २०८ ॥ 

१. व्य० २०४. | २. त. तवेति 1 ३. फ ति वाचि०। 
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किंच-- 

अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्द्रा । 
तथा राक्तः प्रतिथुवं दाप्यः क्षमाय तस्य तु ॥ २०९॥ 

यः पुन्जरादिना क्षणश्चक्तिः' ववाद्राहायङ्गभङ्गं करोमि'इेवं शपत्यसौ दरा पं- 

णान्दण्डनीयः। यः पुनः समर्थः क्षीणशाक्त पूर्धवदाक्षिपत्यसौ परवोक्तशतादिदण्डोत्तर- 

क छं तद्याशक्तस्य क्षेभाथै प्रतिमुवं दापनीयः ॥ २०९॥ 
तीव्राक्रोशे दण्डमाह-- 

पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । 

उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ २१० ॥ 

पातततयहेतुभर््रहयहत्याकषेभिवर्णिनामक्षेे मध्यमसाहमो दण्डः | 

प्रागुक्तशक्तसबन्धितय। बाह्वादिच्छदवाक्यम् अराक्तस्तु वदन्नेवमित्या- 

दि॥ २०९ ॥ 
वाङ्मात्रेणापि वधं कतुमशक्तस्य दशपणो दण्डः; शक्तस्तु प्रागुक्तदण्डं दाप्यः; 

त्रासापनोदनाय च समथ क्षमाय प्रतिञुवं दाप्यः ॥ २०९ ॥ 

ब्रह्महा गोध्नो वात्वम्ः इत्ये वमादिकेश्चपे 

पतनीयकृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहस इदयादि ॥ २५० ॥ 

सुबोधिनी 

बर्णिनांभिति--वर्णिपदं मूधौवसिक्तादिजातीनासुपलक्षणाथम् । तथा च जातिष्वपि 

परस्परं पतमीयेराक्नेपे प्रथमसाहस इयेव नियः । वणेजाव्योः परस्परमक्षेपेऽपि पूर्वोक्त 

बारुमङ् 

किञ्चेति-- अन्यदपि तद्धिषये उच्यत इत्यथः । व्वथमाह-- यः पुनरिति । 

एव वदन्नित्यस्यायैमाह - त्वदिति ] शक्त इस्यस्याथे इति अथोदाह--क्षीणदाक्तिमिति । 

तथेल्यस्याथैः-पूवैवदिति | अव विषये दण्डस्योक्तस्वात् अव्रानुक्तिरियाद--पू्वेक्ते- 

ति ॥ २०९ ॥ 
पतनीये करण अनीयरियाह-पातिलयहेतुभिरिति । वर्णिनामिति--मिथ इति 

नकम ०७०५००५ 0 8 7 ए ता 1 

१,.क.ख.ग ज. उवरा० २. क. माय । ३. क. स दण्डयः 8. थ. दु. नापापक्ष 
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उपपातकंबद्धे' पुनः * गोष्नस्वमाक्षे › इत्येवमादिख्पे क्षेपे प्रथमसाहसं दण्ड- 

नीयः ॥ २१०॥ 

फ च- 
भद + 

तरवियनुपदेवानां क्षप उत्तमसाहसः । 
० 2 कन . भ 

मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो भ्रामदेरायोः ॥ २११॥ 
्रेविधाः बेदत्रयसंपनाः तेषां राज्ञां देवानां च॑ क्षेपे उत्तमसाहसो दण्डः।ये पुननरी- 

ह्मणमूर्रवतिक्तादिजातीनां प्रगाः संघाः तेषां आक्षेपे मध्यमसाहसो दण्डः | प्रामदे- 
~> ~ ~~ 

भ, (न क अ, ५ [क्प 

तथा-न्रैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहस इत्यादि ॥२११॥ 
नुपग्रहणमाचायंपितृश्रोत्रियादीनामपि सामान्यलक्षणाथम् । पूगशब्दश्वात्र गणमा- 

त्रवचनः ; ततश्च जातिपूगानां जाहिमतां गणानां क्षत्रियादिष्ञ्चुदायानाम् । स्पष्ट 

मन्यत् ॥ २११॥ 

सुबोधिनी 
एव दण्डः । वर्णिष््रपि न्युनाधिकभावमन्तरेण मध्यमसाहस दिदण्डविधानादितरव्ापि 

कट्पनापत्तेः प्रामाभिकस्वात् ॥ २१० ॥ 

ये पुर्रिति-- ब्राह्मणसङ्गः, मूधोवसिक्तसङ्कः, एवं क्षत्रियादिसङ्घः इति व्यक सङ्खश- 

बाङंमदी 

देषः } इदमपि क्षत्रियकवकवराह्यणाक्षेपविषरय-- प्रायुक्तमनोः । अन्यत्र तथैव कल्पना बो- 
ध्या इति केचित् । वर्णिपद्ं मृद्धवतिक्छादिजातीनामप्युपलक्षणम् | तथा च जातिष्वपि 
मिथः पतनीयेराक्चेपे मध्यमसाहसः उपपातकेराक्षेपे प्रथमसाहस इव्यव निणयः । वर्णजा- 

ल्योर्मिथ आक्षेपेऽपि पूर्वोक्त एव दण्डः । वाणष्वपि न्युनाधिकभावं विना मध्यमसाहसादि- 
दण्डविधानादितरच्रापि तथा कत्पनस्य प्रामाणिकस्वादित्ति बोध्यस् । युक्ते व्वियथमाह- 

संबन्ध पुनरिति ॥ २१० ॥ 
किञ्चेति-- प्राग्वत् । अन्न नातिपदञुभयपरमिवाह-ये पुनत्राह्मणेति,- 

अन्यथा न्यूनतापत्तेरिति भावः । जातिपूगानाभिलयक निमित्त न तु दन्द इलयाह-जाती- 

ना पग इति | अयं चत्र सामान्यतस्सञुदायवाचीलाह-- सङ्घा दाति | अत्र बहूवचन- 

१. ख. संयुक्ते ; ग. युक्तं ! २. वि ० जातरूपाणां । २३. क. वाध्रपे 1४. थ. द्, नत्री- 
हमणमूद्धावसिक्तदौनामिति । 
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ङयोः प्रस्येकमक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः | २११॥ 

॥ इति वाक्पारुष्य नाम दिवादप्रकरणम् ॥ 

सुबोधिनी 

उदान्वयः ; मिखितान्वयो वा । उभयथाऽपि स एव दण्डः ॥ २११॥ इति भट्विश्वश्वर- 

विरचितायां सुबोधिन्यां वाक्पारष्यप्रकरणम् ॥ 

वारुभद्धी 

बरात् तेषां प्रस्येकं सङ्का वथाकथच्चित् भिकितानां वा सङ्घा इति विवक्षितम् । सवैथाऽये 
(4 क स दव दण्ड इति बोभ्यम् । प्राग्बदाह-- प्रयेकमिति ॥ २११ ॥ ह वाक्पारष्यप्र- 

करणम् ॥ 



अथ दण्डपारष्यप्रकरणम् १९ 

दण्डपारुष्यं संप्रति प्रस्तूयते । तसस्वरूपं च नारदेनोक्तम्---““परगातरष्व- 
भिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः। भस्मादिभिश्वोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते |” ईति। परगा- 
तरे स्थावरजङ्गमात्मकदरन्येषु हस्तपादायुधैः- अदिग्रहणाद्वावार्षेभेः-योऽमिदेहो हिस - 
नं दु: खोत्पादनं, तथा भस्मना-मादिम्रहणाद्रज ःपङ्कपुरीषाैश्च-य उपघातः संस्प्च- 
नरूप मनोदु > खोत्पादनं तदुभयं दण्डपारुष्यम् | दण्डयतेऽनेनेति दण्डो देहः, ठन & 
यत्पारुष्यं विरुद्धाचरणं नङ्गमादेदरघ्यस्य तदण्डपारुष्यम् ; तस्य श्चावगोरणादिकरण- 
भेदेन त्रषिष्यमभिघाय हीनमच्यमोत्तमदरन्यरूपकर्मज्रविष्यात् पुनच्ैविष्यं तेनैवोक्तम् 
न अ धया त भ ७००० 

सुबोधिनी 

दण्डपारष्यस्वरूपं नारदवचनानुसारेणाभिधाय तद्रचनानुसारेणैद तद्धेदानप्याह - 
न 9 क 

तत्र चावगोरणादिरूपकरणमेदेनति,-- अवगोरणादिरूपकरणकारकभेदेन साधनभेदे- 

नेति यावद् दरव्यश्वकमेतेविष्यािति--कमेकारकतरैविध्यादिलयथेः। एतदुक्तं भवति- 

बाङभदट्री 

अथ द्वितीयं पारष्यमाह --दण्डेति | चः व्वथं । गात्रशब्द उपखक्चषणमन्यस्यापि । 

तच्च विनिगमकामावात् सवैमित्याह-स्थावरेति । ताप्प्राथेदयं--हिसनमियारि । 

अत्र दुःखं कायिकं बोध्यम्. | करीषेति पाठः | उपधातपदस्य तस्यास सृवादृन्वयासंभवेन 
छथगुक्तेराह- संस्परोनेति ¡ अत एवाऽऽह-मन् इति । अस्यान्वथत्वमाह--दण्डयते 

ज्ञते--पर इति शेषः, दुःखयुक्तः क्रियत इत्यथः | एवं नारदोक्तया दण्डपारूष्यस्वरूप- 

युक्ता तयैव तद्धेदानप्याह--तस्य चेति,--दण्डपारभ्यस्य चेत्यथैः । गूरणादिकरण- 

भेदेनेति--तदुपसाधनभूतकारकमेदेनेस्यथः । द्रभ्यरूपकर्मति--तदुपकम कारक्रैवि- 

ध्यादित्यथैः । पुनःपुनरपि । त्रैविध्यं --तदेव । तेनैव-- नारदेनैव । दण्डपारुष्यं - 

शरीरस्य विरक्षीकरणम् । तन्न विरुक्नीकुरणास्यव्यापरे अवगोरणादीनि न्रीणि करणानि 

१, क, सुग्रति दण्डपार्ष्यं कथ्यते ; ख. दण्पादष्यं नाम सं० 1 २--१५. ४.।३. ख, 

स्ववगो ° । 
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८८ तस्यापि दृष्ट त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमक्रमात् । अवभोरणंनिः सङ्खपातनक्षतद- 
दीनैः ॥ हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणैं समतिक्रमात् | त्रीण्येव सादसान्याहस्तत्न 
कण्टकरोधनम् ॥ ईति | निःसङ्खपातनं निःशङ्क प्रहरण । त्रण्यिव साहसानि 

सुबोधिनी 

दण्डपारूष्यं नाम शरीरस्य विरूपकरणम् । तन्न विरूपीकरणास्ये कमणि अवगोरणं निस्सङ्क- 

पातनं श्षतजदश्चनं चेति त्रीणि करणानि । एवं करणभेदात् त्रैविध्यम् । यत्र शरीरे विखूपी- 

करणं जायते तस्कर्मकारकं । तस्य कमकारकस्य दनिस्वेन मध्यमत्वने) त्तमत्वेन च त्रेविध्य- 
भिति । तस्थौपी्ति-- तस्य दण्डपारष्यस्यावगोरणनिस्सद्धपातनश्चतजदशेनेः करणैः हीन- 

मध्यमोत्तमानां दव्याणां समतिक्मात् हीनमध्यमेत्तमक्रमात् त्रैविध्यं द्ृष्टव्यमि- 

स्यन्वेयः | अवगोरणादषु करणेषु पाखक्रमादेव दीनत्वादिकं विज्ञेयम् । ननु 

करणकारकभेदात् कमकारकमेदाचच षड़्ध्वे सिद्धे ठेविध्येक्तरनुपपन्नेलाशङ्कयाऽऽह-- 

मरण्येव साह तानीति | ततैवंवेधे दण्डपारष्ये कण्टकशोधने दु्टशिक्षायां क्रियमा- 

णायामपराधानुसरेण श्िक्षाथं दण्डपारष्यरूपाणि साहसानि दीनदण्डपारष्यमभ्यम- 
प क 

दण्डपारष्योत्तमदण्डषारूष्याणीति व्रीण्येवेति नियम्यते ! अयमथः- क्मकरणमेदेऽपि 

बारुभ्टी 

तद्धेदात् बरेविष्यं यत्र शरीरे विरृक्षःकरणं भवति तत् कर्मकारकं तस्य दीनत्वादिनाऽपि 
त्रविध्यमेवेस्यथैः । तस्यापीति---तस्य दण्डपार्ष्यस्य । हीनमध्येत्तमक्रमात्--तस्कम- 

मादाय स्यञकोपे पञ्चमी । प्रवरत्तेरवगूरणादि भः त्रिभिः करणैः दीनमध्योत्तमानां दव्याणां 

समतिकमात् त्रैविध्यमपि द््टमित्यथैः । चः पदपूरणे । तथा च अवगुरणादिषु करणेषु 

पारक्रमादेव दीनस्वादिकं बोध्यम् 1 ननु करणकारकक्मकारकमेदात् षड़धव्वे त्रैविध्यमनु- 

पपन्नमत आद--त्रीण्येवेति | "४स्सवन्र कण्टकशोधने" इति पाठः- अन्न एवविधे पारुष्ये 

कण्टकशोधने दुष्टदिक्षायां क्रियमाणायां भपराधाजुसारेण शिक्षाये दण्डपारुष्यरूपाणि साह- 

सानि हीनदण्डपारूष्यमध्यमदण्डपारूष्यो त्तमदण्डपारष्यरूपग्रकारत्रययुक्तानि ब्ीण्येवेयथः | 
कभकरणभेदेऽपि दीनस्वादिनानुगमेन तब्यपदेशयुक्तस्वात् ्िग्रकारकमेवेति भावः| ननु 
साहसतोऽस्य भेदस्य वक्ष्यमाणत्वात् कथं साहसानील्यत जाह त्रीण्येवेति+--साहससा- 

कः ण न ध शनन 

१. ना पृदुम० । २. ना० क. ज. निःशङ्क 1 ३. ना. णामपकर्षणात् 1 ४, ना०, १५ 
--५, ६. ।५. द्. पि दृष्टं त्रैविध्यमिति । ६. त. इदं पदं नास्ति । 
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्रिप्रकाराण्येव ; सहसा कृतानि दण्डपारुष्पाणीयथैः । तथा बाग्दण्डपारष्ययोरुभ- 
योरपि द्वयोः प्रवृत्तकर्हयोमध्ये यः क्षमते न केवरं तस्य दण्डाभावः ; कितु 

पूज्य एव । तथा परव कठ्हे प्रहृत्तस्य दण्डगुरुत्वम् । कर्द च बद्धवैरानुसन्धातुरेव 
दण्डभाक्तम् । तथा द्योरपराधविेषापरिक्ाने दण्डः समः। तथा श्वपचादिभिराभ- 
णामपर्घे कृते सञ्जना एव दण्डदपनेऽधिकारिणः तेषामरक्यत्वे तान् राजा धातयेदेव 
नार्थ गृहीयादिलेवं पञ्च प्रकारा विधयस्तेनैवोक्ताः-““विधिःपञ्चविधस्तूक्त एतयोरुभयो- 

रपि» "पारुष्ये संति संरम्भादुसनने कद्धयेद्रैयोः। स मान्यते यः क्षमते दण्डमाग्योऽ- 

(५ 

सुबोधिनी 

हीनमध्यमोत्तमयघ्यपदेशत्रिद्वात् त्रिप्रकारकस्वमेवेति ! एर्व दण्डपारष्यस्वरूपं सभेदमभि- 
धाय वाक्पारष्यदण्डपारष्यसाधारणधमौनाह-तथा वाग्दण्डपारष्ययोरुभयोरति। बद्रवै- 

रानुसन्धातुरिति--प्णैवेराचस्मत्तरिलयथेः। ¶धिरिति-- एतयोरमयोवःद्ण्डपारष्ययोः 
पञ्चविधः पञ्चभरकारो विधिर्विधानमिलथेः । तनेतान् पञ्च विधीनह-पारष्ययाद्षिना,-- 

8 

नार्मद 

मान्यरक्षणाक्रान्तत्वस्य अत्रापि वक्ष्यमाणस्वादिति भावः । एवं नारदोक्तया सभेदं दण्ड- 
पार्ष्यस्वरूपुक्ता वाक्पारुष्यसाधारणधमौनू तयेव प्रतिपादयितुं तेषां स्वरूपं ऋमेणाऽऽह 
--- तथेति | उभयेोरपीति--चिषयसक्तमी, प्रबत्तकख्हयोः द योमेभ्ये इत्यन्वयः । एवः 

अप्यथ । वृतीयग्रकारमाह- कृखहे चेति । बद्धं अनुबद्ध यत् पूवैवैरं॑तस्स्मतरित्यथैः । 

एवेन अन्यभ्यवच्छेदः । सज्जना एव--जायौ एय । दापने--मृल्यादिदवारा । 
तेषाम्--आर्याणाम्। सफुराथमेवव्यवच्छे्यमाह-नाथमिति+--न धनमिखथैः। तेनेव-- 

नारदेनैव । एतयोरुभयोरपि बाग्दण्डपारुष्ययोः । पञ्चविधाः प्रकारा यस्य॒ तादो 

विधिः विधानसुक्तमिलयथः | तान्येवाऽऽहोक्तकमण-- पारुष्ये सर्तीप्यादिना | तद्व 

धवनयन्राह- द्ण्डेति+--योऽतिक्रम्य गच्छति, स दण्डभागेल्यथः । एवं प्रथममतसुक्सवा 

१. ख. ज. सादसात्करृतानि 1 घ. सदसक ° । २. क. तयोद्वैयोर० । ३. क. ज. पातने। 
४, ना० १५. ७. । ५. थ. एतदादि ° पारुष्य इत्यन्ते नास्ति । ६. त. तथेति । ७. त. इदं 

प्रतीकं नास्ति । ८. थ, द्. विधिः पन्वविधस्तृक्त इवि! ९. थ. द्. न् दशयत्रि--परुष्ये 
सर्ताव्यादिना । 
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तिव्ैते ॥*” “धूवंमाक्षारयेदयुस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक् । पश्चाच सोऽप्थसत्कारी 

पर्वे तु विनयो गुरुः ॥ हयोरापनयो स्तुल्यमनुबघाति यः पुनः । स तयादण्डमा- 

परोति पूर्वो वा यदि वेतरः ॥ पारुष्यदोषाडृतयोयुगपत्संपरहृत्तयीः । निराषश्वन्न र्यत 

विनयः स्यात्समस्तयोः ॥ श्वपाकषण्डचण्डार्व्यद्धेष् वधदबचिषु | हास्तपत्रायद।सु 

गुर्वाचायौर॑तगेषु च ॥ मयादातिक्रमे सयो घत एवानुशसनन 

सुबोधिनी 

सरम्भात पार्ये उत्पन्ने सति कद्धयोद्योमैध्ये यः क्षमते, स समान्यत इलयन्वयः । द्रयो- 

रापनयोशते -ठस्यमापन्नयेःः करं प्राते प्रक्ष्यमच्य य पुनर्वैरमनुबघात, स एव 

दण्डभाक्। प्रथमप्रबत्तो वा पश्चात् भच्ुत्ते वेत्यथ; । श्वपाकषण्डति- अस्याथः--शचपचा- 

दिदा्ान्तेषु स्यो घात एवानुश्ञासनम् । कास्मन् सतते गुवाचायन्तयषु वषय सवादा- 

तिक्रमे सतीति ] अन्तं चरममाश्रमं गच्छतीत्यन्तगो यतिः । चशब्दो भिन्नक्रमः । 

तथा चायमन्वयः सम्पद्यते--बधवृत्तिष॒ श्वपाकादिषु हस्तिपत्रास्यद्ासषु च सद्यघात 

एवानुश्षासनं गुव चायौन्तगेषु विषये मयादातिक्रमे सतीत्ते । अथ वाऽन्यव व्यास्या 

_ अन्तं नाक्लं गच्छतीत्यन्तगः, गुर्वाचायीन्तगेषु गुर्वाचायेद्रोहिष्वित्यथः । ततश्चाय- 

मन्वयः-- श्वपाकादियुर्वाचायौन्तगेषु सचोघात एवानुशासनम्। कास्मच् सतः सत्सु विषये 

मयांदातिक्मे सतति ! सस्स्वात पदसुत्तरश्छोकपयौकोचनयाऽथेरभ्यम् ॥ 

बार्भद्री 

दितीयमाह-प्रवीमिति । आशक्षारयेत्--पारष्यं ङयोत् 1 नियतम्--भवश्यम् । 

पश्वा आक्षारयेव् । असत्कार--दोषभाच्् । विरेषमाह-- पूर्व चिति । विनयः-- 
क 

दण्डः । कलहे चेघ्युक्तं तृतीयगप्रकारमाह--दरयारिते । तुस्यमू--अन्यूनाचक कर्हम् । 

आपन्नयोः-- प्राप्तयोः द्वयोः मध्ये यः पुनः यस्तु चैरमदुबध्नाति दण्डान्तरमनुबद्ध॒स्म- 

रति, तयोमेध्ये स एव दण्डभाग्भवति । रवो वा-ग्रदत्तो वा । यदि वा--ञजथ वा | 

इतरः-पश्वात् त्त इत्यथः । चतुथमाह--पार्ष्ये(ति,-- स्पष्टम् । पन्चममाह -- 

श्वपकरेति । वघेति--श्वपाकादेरेव विशेषणम् ; वधजीविष्विति तदथैः । अत एुवैतद्वान्त- 

रभेदा एव । अन्न चपेष्वित्ति विषयसप्तमी } चो भिन्नक्रमः | तथा च वधवृत्तिषु श्वपाका- 

दिषु चतुषु हस्तिपव्रात्यदासेषु च सद्यः तद्घात एवानुशासनम् । कस्मिन् सति गुवाचायं - 

चपाचवषयं मयादूात्छम सतीद्यथेः । “* चार्यान्तगेष चः इति पाठान्तरम् । तन्न अन्त 

चरममाश्रमं गचछतीति अन्तगो-- यतिः ! यद्वा अन्तं नाञ्च गच्छन्ति गमयन्तीति अन्तगा 

[11 

१. घ. वापरः; च. स. चेतरः; ना° वोत्तरः। २. ज-पण्ड०; ना०। मेद०। ३. ख. ग. नुपेषु 

नार घ. तिगे | ४.अ. द्, पाकारि० | ५. थ. द्. विति यावद् । ६. थ. दन्तगान्तेषु । 
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भ यमेव ह्यतिवर्तते सन्तं जनं नृषु | स एव विनयं कुर्यां तद्विनयभाददपः।मढा दयेत 
मनुष्याणां धनमेषां मरात्मकम् । अतस्तान्धातयेद्राज। नार्थदण्डेन दण्डयेत् ।" ईति | 

एवेभूतदण्डपारुष्यनिणयपूवैकलादण्डप्रणयनस्य तस्स्वरूपसन्देहे निणेयहेतुमाह- 

असाक्षिकहते चिहिथुक्तिभिश्वाऽऽगमेन च । 
द्रव्यो व्यवहारस्तु क्ुटचिहरतो मयात् ॥ २१२ ॥ 

यदा कश्चिद्रहस्यहननेनाऽहत इति रज्ञे निवेदयति तदा चिद्वंणादेस्छरूप 
गतेः, युक्तया कारणप्रयोजनपर्याखोचनामिकया, आगमेन चै जनप्रवादेन 

वाक्पारुष्यपूवंकत्वादण्डपारष्यस्यानन्तरसमारम्भः। पाण्यादिनाऽभिघातादिकःं दण्डपारुष्यं 

तत्र निञैनेऽभिहत्य "न मयाऽभिहतः' इस्येव भिथ्यावादिष्वे दौष्टयातिशयाद्रा क्षतायात्मनः 

स्वा निरदोषजनाद्यारेपे कथं स्यादित्यपेक्षित आह- 

असाक्षिकहते चिरिरित्यादि ॥ २१२॥ 
सुबोधिनी 

अघुना मूरुमवतारयति-एवम्भूतेति । कारणप्रयोजनेति--कारणपयौरोचनप्रयो- 

बारुभद्धी 
गुवौचाययेोरन्तगाः तेषु गुवाचायेद्रोहिषु । अव चो यथाश्चत टव । तथा च वधवृत्तिषु 
श्वपाकादिषु हस्तिपादिषु गुवौचायोन्तगेषु च सयो धात श्वानुक्ासनं--शिश्चा उत्तरररो- 

कपयोखोचनया सतिस्विव्यथः । भ्यं कर्मिन् सति सस्सु विषये मयौदातिक्रमे सतीलयथः । 
““चायोौनुगेषु"” इति परठेऽप्येवम् । आच्यपेक्ष ब्रेलयाद्युपरुक्षणमिति सूचयन् घातमेव 
द्वाभ्यामाह--यमेवेति | नृषु--ेणां मध्ये । एते--श्वपाकादयः । यमेव हि सन्त 

जनमिस्यायथः । प्रि नयं-- दण्डम् । एवन्यवच्छेयमेवाऽऽह-- न तदिति | एते पूर्वोक्ताः ॥ 

एवं सत्यन्तरोक्तसुक्ता तस्सङ्गल्या मूरुमवतारय ति-एवंमूतेति,-उक्त प्रकारं भ्रा्ठे्यथैः। 

प्रणयनस्य--वक्ष्यमाणमृरोक्तस्य । तदिति -- दण्डपारु्यस्ञरूपयथेः ! हेतुमिति- 

जातावेकवचनम् । असाक्षिकं हत--हननं यत्र निवेदने इति बहुचीहिः-तदाह--यद्- 
व्यादि यतीलयन्तेन | बणादिभिरिति स्वरूपगतेः स्वरूपं प्राप्तेः । युव्येति--जाता- 

वेकवचनम् । व्याख्याने तत्स्वरूपमाह- कारणेति । ---द्रन्द्रगभषष्टीतस्पुरषादिरयम् । 

कारणपयौरोचनात्मिकया चेत्यथः | आगमोऽलान्य पवेव्याह-- जनेति | मौरमेकं चशब्दं 
मा 

१. ना. तेत नीचः । २. नाण्प्येषु 1 ३.ना० अपि | ४.ना० १५.-- ९, १०; ८, 

११--१४. । ५. वि° कृताद्धयाद् । &. ख. हेत इ० + ७ ख.-व्वः- नास्ति । 4. थ. द, 
ख्छोकमव ° । थ. द. पयोलोचनप्रयेकमभिरसबध्यते साधन० । 
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_ चदाब्दादव्यिन वा--कूटचिहङ्ृतसंमावनामयात्प्र्षा कायो ॥ २१२ ॥ 

एव् निश्चिते साधनविर्ेषेण दण्डविरेषमाह-- 

मस्मपङ्रजःस्पशै दण्डो दरापणः स्मृतः । 

अमेध्यपाष्णिनिषठदचूतस्पशचने दिगुणः ततः ॥ २१६ ॥ 
समेष्वेव परस्ीषु दिगुणस्तूत्तमेषु च । 
असाक्षिकेऽभिहने क्षतादिभिः हः तदभिचरन्नरः कूटचिद्धाकारी दुषटपुरषः भयदा 

व्यवहार एव प्रागुक्तन्यायेन चतुष्पाद्युक्स्यागमानुसारेणेव विद्वञ्जन समक्षं रवय वा राक्ता 

द्रष्टव्यः । अर्यं च सर्वैव्यवहारपदसाधारणः इरोकः कायभोरवप्रपिच्यथंमिहाऽऽम्नात 

इत्यवसेयम् । किञ्च “यत नोक्तो दमस्सर्ैः प्रमादेन महात्मभिः । तत्र कायं परिज्ञाय कतेच्य 

दण्डधारणम् ॥ » नाभिधानश्नान्स्याऽनध्यवसायः कायः । उक्तमनुक्त वाऽञ्यः गुणादिभिश्च 

स्वरूपमारोच्य षीडानुसारेण सवत्र दण्डमानकतेग्यताध्यवसानमित्यसिभ्रायः ॥ २१२ ॥ 

क, माच [ॐ (^ 

एतदेवोदाहरणमान्रतया भपन्वयति--भस्मपङ्करजस्स्परो इला ॥२ १३२॥ 

मेष्यतवे भस्मकरदमभूटिग्क्षेपणे निर्दोषस्य छते दशपणो दण्ड; स्त इत्यल्पोऽपि 

स्मरणानुसाराद विर्द्ध इत्यवसेयम् । अमेध्यादिस्पशें तु ततो द्विगुणः विंशतिपण इत्यथः । 

निष्टयूतम्रहणं निष्टथूतसदसोमध्य्रतिपर्यथम्। तथा च पुर्रषादौ दण्डातिरेकसिद्धिः॥२१३॥ 
~. + न ^ [७३ 

यन्वेतटुक्ं समेष्वेवं पुरीषु दिगुण इत्यादि ॥ २१४॥ 
ङृतव्याख्यानमेतत् ॥ २१४ ॥ 

[ [ 

सुबोधिनी 
जेनपयारोचनास्मिकयेस्यथेः ॥ २१२ ॥ 

सधिनविरेषेणति - वक्ष्यमाणभस्मादयः साधनविङेषाः । 

बारंभदट्री 
ग्याच्े--चशनब्दादिति,--सवंखसुच्चायकम् । द्ितीयं तमाह-येन चेति | मृ 

कृतो मयादियत्र कृदिति खम्पदादिस्वात् भावे क्विप् तस्य करणस्य भयादिल्यथैः । तस्य 

निश्वयादाह--कृत पतभावनाया इति,---करणसं भावनाया इत्यथः । वृतीयपादाथेमाद-- 

परीक्षेति ॥ २१२ ॥ 
एवं--ग्यवदहितोक्तप्रकारेण 1 निश्चिते---दण्डपारष्ये । न सस्ुदायस्पर्शो विव- 

१. ल. ग. स्मृतः । २. त. एतदादि शपिकेति” इव्यन्तं नास्ति । 
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हनिष्वधेदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् ॥ २१४ ॥ 
भस्मना पङ्केन रेणुना वा यः परं दृपश्चैययसोौ दद्चपणं दण्डं दाप्यः । अ- 

मेध्यमिति अश्ु्चेष्मनखकेदराकणेषेडदूषिकाभूक्तोच्छष्टारिकं च गृह्यते | पाध्णिः 

पादस्य पश्चिमो भागः ; निशवयूतं मुखनिःसारितं जलम्; तैः स्पदने ततः पूवादश- 
पणात् द्विगुणो विंश्चतिपणो दण्डो वेदितव्यः) पुरीषादिस्परौने पुनः कायायनेन विशेष 

उक्तः--'“छर्दिमूत्रपु्रषायैरापायःस चतुयणः।षड्युणः कायमध्ये स्यान्मूधन त्वटगुणः 
~~ += म + = ~ ^ 

सुबोधिनी 

कणेविड्दूषिकेति- कणैविद् कणैमरम् ; दूषिका नेत्रमरम् । मृरुवचनस्थं “द्विगुणः 

स्तः” इत्यसुमेशं व्याचषटे-तते इति, ततो द्विगुणो दण्ड इस्यन्वयः । ततः कत इत्यपे- 

क्षायामाह -प्रवादसपणादिति -- ““पूवौदिभ्यो नवभ्यो वा" हति विकस्पेन डो 

सवैनामसंक्ञा । पुरीषादिस्पदौन इति-एरीषादिभिः स्पेने छते इत्यथः । ऊमूत्रोपति- 

अस्याधः,- छयौदिभिः परगान्नाभिदोहे स दण्डश्वतुरणः कतैभ्यः; दश्पणापेक्षया चातुगुण्यं - 

चत्वारिंशत् पणा इव्यथः । कायमध्ये नाभेरूपरिष्टान्मुखादरवांक् छयोदिभिरभिद्रोहे षड्गुणो 

दण्डः स्यात् । पारिशेष्यात् पूर्वाक्तश्चतुयणो दण्डो नाभेरघस्तादोहे विज्ञेयः । षड्गुणाः 

बारुभट्री 

क्षित इत्याह-- रजसा वेति,-- तेषां स्पर्च॑भूतहेतौ सतीति वाच्योऽथेः । तत्फल्तिमाद- 

य इति | कणेविट् --कणमरूक् । दूषिका-- नेत्रमरम् । याणां दन्द इ्याह-- 

तैरिति । “द्वियुणस्ततः** इति मूर ब्युत्कस इस्यासयेन तदथमाद-- ततः पूवादिति = 

पूवोक्तात् तस्मात् । पुरीषादीति--तैः स्पशे कते व्विल्थेः। छर्दिूत्रेति---छर्दिः वमनं 

छद्यौदिभिः परगात्राभिद्रोहे आपात् पादमारभ्य नासिपयन्तं यो दण्डः ₹ चतुगणः। दश्च- 

पणापेक्चया तच््वं चस्तारिशव्पणः स्यात् । कायमध्यं-नमिरूध्व सुखादवोक् । तस्तथा 

(५ | १ ५ ¢ [स् 

सति षड्गुणस्स्यात् । मूध्नि तु तस्तथा सति अष्टगुणः--असीतिपणः स्त इत्यथः । एतेन 
क्रा 

साता त-क 

१. क. स्पृश्चति । २. त. ततः पूवौदिति । ३ थ. द्. त इति कु । ४. ज० ७. १. 

१६. । ५. त. छर्दति । 
125 
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समृतः)» इति । आयग्रहणाद्रसाद्यक्राखडमज्जानो गृन्ते । एवंभूतः र्वाक्तो दण्डः 

सवणविषये द्रष्टव्यः; परभार्यासु चाविरोषेण । तथोत्तेष् स्वयक्षया अधिकश्चुत- 

त्तु ूवक्तादशपणाद्विरातिपणाच्च दण्डा्वयुणो दण्ड वेदितव्यः । हीनेषु स्वा- 

पेक्षया न्यूनश्रुवीदिषु पू्वोक्तस्याधैदमः पञ्चपणो दशपणश्च वेदितव्यः । मोहर्चित्त- 

वैकल्यम्; मदो मदयपानजन्योऽवस्थाविषः-- आदिग्रहणात् ब्रहवि्चादेकम् ;- एतेः 

युक्तेन भस्मादिस्पर्शने कृतेऽपि दण्ड न कतंन्यः ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ 
1) ~ ~ ण न 

क 
~~ 

[वा 
न = प -- - 

० (+ {५ 

सुबोधिनी 

षष्टिपणाः, अष्टगुणोऽशीत्तिः पणा इति । ̂ “ समेष्वत्रम्' इत्यसुमश्च ग्याच््--एंवमिति । 

परख्चीगात्र स्वपेक्षयाऽधिकश्चतदृत्तेषु च भस्मादिभिः स्पशेने दश्लपणात् दिगुणो विदादिपणः; 

अमेध्यादिभिः स्पेने तु विरतिपणात् द्विगुणः" चत्वारिंशत्पणश्च दण्डो भवर्तव्याह-- 
3 © ^~ _ (~ भत्वो + “काका 5 1 

_ सवशः णी णैत्वतिरोषमन्तरेणेष्यथेः पर्णं परभार्यरखिति,- सवणेष्वोत्तमवणैत्वहीन वणेस्वाविशेषमन्तरेणेत्यथेः । पञ्चपणो दहापर्णं 

इति--मस्मादिभिः स्पक्न इत्यथः ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ 

बार्मद्धी 

पारिशेष्यात् पूर्वोततश्चतुरणो दण्डो नाभरधस्तात् द्रोहे विकेय इति व्याख्यानमपास्तम्-- 

आपादिलयस्याथौक्तानात् । समासान्तस्तत्र खोप अआषः । कातीय व्याच्े- आदति 

समेष्ेवमिति व्याच्छ्--एवमिति | तत्र एवमिष्यस्य एवं शूत॒इईस्यादि व्याख्यीं । समे- 

स्विलयस्य च सवणति । परखीषु हिगुण इत्यादि उ्थच्शे-- परोत । अवेति--सव्रणघ्वो- 

तभवणीत्वहीनवणेत्वविद्ेषमन्नेरेणत्यथेः। तथा च परखधीगात्रे भस्मादिमिः स्पर्शने दशपणा 

दविगुणोचिक्लतिपणः, अमेध्यदिभिः स्परने वि्तिपणात् द्वियुणः चत्वारिशत्पण इल्यथेः। 

एवसुत्तमेषु चेव्यत्रापीत्याह-रतरथोति । अत्रोत्तमस्वं न जातितः--तव्रानुपदमेव वक्ष्यमाण- 

त्वादत आह-- स्वेति } एवमभेऽपि । ईहनेष्विति व्याच हीनेष्विति | आरिनि- 

बरत्तादि । दङपणस्चेति-- मस्मादिभिः स्पशन इत्यथः । तुर्यपादं व्याच््े- मोह इति। 

उपलक्षणे तृतीयत्याह - युक्तेनेति }॥ २१२ ।॥ २१५॥ 
~~~ "----------) 

१.क नतृत्त्रु० ।२.थ. द्. एवंभूतः पूर्वोक्त हति । ३. थ. द. यापु चाविरषेणेति । 
.थ. द्. णध्चेति | ५.फ.त् हि दि० । ६. फ. तयोत्तेति। 
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प्रातिखोम्यापरपे दण्डमाह-- 
$ भ ४ 

विप्रपीडाकरं छेयमङ्खम बाद्यणस्य वु । 
उ ४५ थ र ड ५ _ 

दरण प्रथमो दण्डः संस्पर तु तद्धिकः ॥ २१५ ॥ 

ब्राह्मणानां पीडाकरमव्रह्माणस्य क्षात्रेयदेयदङ्खं करचरणादिक तच्छे्तव्यम् । 

क्षत्रियवेस्ययोरपि पीडां कुबेतः सा्रस्याङ्गच्छेदनमेव--' ध्येन केनचिदङ्गेन हस्य च्छ- 

याक्षमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ ? इति । द्विजातिमात्रस्याप- 

राघे दूद्रस्वाङ्गच्छेदविधानद्विस्यस्यापि क्षत्रियापकारिणेोऽयमेव दण्डः -तुल्यन्यायलात् | 
उद्वे वर्धाथमु्यते शच्रादिके प्रथमसाहसत वेदितन्यः । सद्वस्य पुनरदर्भऽपि हस्ता- 

दिच्छेदनमेव--“*पाणिमुदयम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहति ।?` ईते मनुस्मरणात् । 
[1 0 

अयं चान्योन्यविरेष.--विप्रपौडाकरमिलयादि ॥ २१५ ॥ 

सुबोधिनी 
त्रयां समिति--उत्तमजांति द्विजातिमिति यावत् । उक्तन्यायम(न्य)त्रप्यतिदिश- 

(4 (५ ति-वेद्यस्थापीति, -वैश्यस्थापि श्चन्नियानन्तरभावित्वेन न्युनस्वेनान्त्यजस्वात् क्षत्रियस्य 

बाठंभद्री 
वातीति तेनापराघे इत्यथः । बहुवचनान्तेन समास इ्याह--त्राह्येति | अत्र 

वणत्वेन सादस्यादाह-- क्षत्रियदेरिति । विशेषमाह--क्षुत्रियेति । प्रियां सम्--उन्त- 

मजातिं द्विजातिमि7ति यावत् । अत एवाऽऽह-अन्त्यज इति ,--अङ्जमध्ये अन्त्यात् निङृष्टात् 

पादात् ज्ञात इत्यथैः ] अन्ते भवोऽन्त्यः शूदर वंणेः, तस्माञ्जात इति वा । अन्त्यः सर्वत 

इति वा । अस्य-चूढ्स्य । मात्र --कात्स्न्य, तन्मात्रविषयकापराधे इयथः । अन्न तेन 

तत् साक्षौत्परंपरासाधारणं बोध्यम् । तदियस्य इदमिलयथः । मनुम्रहणमाद्रायम् ¦ मान- 
वमेवेदम् ॥ उक्त न्यायमन्यत्रातिदिशति- वैश्यस्यापीति वेश्यस्य क्षन्नियानन्तरभा- 

वित्वेन न्युनस्वेन अन्त्यजत्वात् श्च त्रयस्य तदपेक्षया ञय्यास्ववेनोच्छरृष्टत्वाव् यद्तुल्यत्वेन 

भयमेव अङ्गच्छेदनरूपो दण्ड इत्यथः! रख्रादीति-शखादेः स्पचे इयथः । तदर्धिक 

इपि प्राग्वत् । तफङ्तिमाह-- प्रथमेति | नजु भस्मादिभिः नि्धृतान्तेः प्रागुक्तः प्राति- 
1 

१. क. च । २. स्पदीने तु तदर्धकः ¦ ३.--म० ८. २७९. ! ४. क. वधादयभपु० । 

५. ख, सो दण्डो वे» । ६. मम <, २८०. । ७. त. ति- द्विनातिः । ८. फ. प्रतीति । 
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क (^. 

उद्रोरणार्थं शा्ना्स्पश्ने त॒ तदर्धिकः प्रथमसाहसादधेदण्डो वेदितव्यः । भ्मादि- 

संस्पई पुनः क्षत्रियवैदययेः “'प्राततिटोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः।१इति वाक्पा- 

रष्योक्तन्यायेन कस्प्यम् । द्रस्य तत्रापि दस्तच्छेद एव “अवनिष्ठीवतो दपादावो- 

ठौ च्दयेन्दरपः । अवमूत्रयतो मेटमवरा्यतो गुदम् ॥ † ईति मनुस्मर- 

णात् ॥ २९५ ॥ 

थ (+ 

उद्भ निपाते प्रथमसाहसो दण्डः। प्रहारयोगौरुणेनैव तु विसभणाब्राह्यणस्य ब्राह्यण 

कञारीरस्परनेऽधेदण्डः } स्पष्टमन्यत् ॥ ३१५ ॥ 

सुबोधिनी 

तद्पेश्चया अयायस्स्वेन प्रयस्त्वाच्ूदतुस्यन्यायत्वेनायमे वाङ्गच्छेदनरूपो दण्ड इव्यथः । 

ननु ""भरसमपङ्करजस्स्पर्शे” हप्यन्नोक्तेभस्मादिभिनिषटयूतान्तेः ष्वा प्रातिखोम्यापराधे को वौ 

दण्ड इत्याकाङ्क्ायामाह--- मस्मदिसंस्पश्ेने विति । अयमभिसन्धिः--यञ्ञ भस्मपङ्कर- 

जोभिः स्पशते सवणविषये दशपणो दण्डः, तत्र क्षडियेण ब्राह्यणे प्रति मस्मादिभि- 
(क 

रमिद्रोहि ईते भ्रतिरोमापवादत्वेन द्विगुणो विशतिपणो दण्डः ; तेरेव चेङ्यकवैके 

(क 

ब्राह्मणविरषैयेऽभिद्रोहे तच्रोत्छात्र विंश्तिपणात् द्विगुणश्चत्वारिश्चत्पणो दण्डः; तेरेव वेदयकवै- 
कि के बाह्यणविष्यऽपराये वि्फतिपणादेव विगुणः षष्टिपणो दण्ड इति ॥ २१५ ॥ 

बाङुमद्धी 

छोम्यापराधे को दण्ड इत्यत आह--भस्मादीति । उक्तमूख्माह--प्रातीति,-भस्मादि. 

स्पशते सवणविषये दशपणो दण्ड उक्तः, तस्यैव प्रातीत्यनेन तथेोक्तस्वात् स॒ एवात्रापि । 

तन्न क्चन्नियेण ब्राह्यणं प्रति भस्मादिभिरमि दोहे प्रातिरोम्यापवाद्स्वेन द्विुणो वेश्तिपणो 

दण्डः, तेरेव वेदयकवैके क्षत्रियापराघे तन्नोक्तात् 'चद्ञतिपणात् द्विगुणः चत्वारेशञस्पणों 

दण्डः, तेरेव वेदयकवैकब्राद्यणापराघे विंशत्तिपणादेव च्रिगुणः षष्टिपणो दण्ड इति बोध्यम् । 

तत्रापि मस्मादिकरणकब्राह्यणापराघेऽ्पि । दपादिति- निष्टीवनादौ हेतः , अवेति 

-- एते अवमानसूचक्छाः ॥ २१५ ॥ 

१. क. दौन पु* | २. व्य० २०७. | ३, म० ८.२८२. । ४. व्य० २१३. । 
५..द्. षाः नास्ति ६. त. दीति जयमभिप्रायः भस्म । ७. थ. द्. याथिद्रो०।८.थ, 

द्. यापरा० । ९. फ. दिभिः स्प०। 
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एव प्रातिखोम्यापराधे दण्डमाभोधाय पुनः सजातिमधिक्रव्या ऽऽह- 

उदूरणे हस्तपादे ठु दशविंशतिको दमौ । 
परस्परं तु सर्वेषां रास्त्रे मध्यमसाहसः ॥ २१६ ॥ 

हस्ते पादे वा ताडनाथमुदर्णे यथाक्रमं दशपणो विंडातिपणश्च दण्डो वेदि- 
तन्यः | परस्परवधाथं शच्रे उद्र्णे सर्वषां वर्णिनां मध्यमसाहसो दण्डः ॥२१६॥ 

कि च-- 
६ श क =, 

पादकेशांशुककरा्टुच्चनषु पणान् दस । 
पीडाकधीशुकावेष्टपादाभ्यास्ते शतं दमः ॥ २१७ ॥ 

[वा 

अनुस्छरष्टविषयत्वेत उदूर्णैहस्तपादे तु द्रोयादि ॥ २१६ ॥ 

तुशब्दः प्रव्येकमवधारणाथेः। हस्त एवोद्धीणं दश्चकः, पाद् एव रविंरतिकः। तथा च 

समुचये समुच्चयसिद्धिः ॥ 

पादकेशांशुककरोष्टुञ्नेषु पणान्दशेदादि ॥ २१७ ॥ 
पादकेशवखाणामाटुज्नेन अवधूनने साक्षेप दशपणो दण्डः स्यात्। पीडाकषांञ्जनेन 

कमाता ताना नानमनन 

व ५ ७०बन/ 

सुबोधिनी 
परस्परवधाथापरेति--सर्वैषां वाणनां संवैष्ववे च परस्पर्वधर्थ शख उद्गुणं 

इत्यथः ॥ २५६ ॥ 

बाङुमद्टी 
भ्यवहितसङ्गतिमाह-- एवमिति । पुनः--नरपि । सजातिं---सवणम् । सिहा- 

दवावलोकनन्यायेनेति भावः । हस्तेति समाहारदरन्द्र इत्याह - हस्ते इति । उतु्ण-- 

उद्यते । दशोयत्र दरन्द्रोत्तरं परिमाणे कनियाह--यथोति | परस्परमित्यस्य रक्ष्याथमाह-- 

परस्परेति । सर्वैषामिव्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः । वणानामिति तदथः । उद्र इत्य- 

स्यायुदृत्तिः, तदाह--उदरुणं इत्यादि ॥ २१६ ॥ 

किंञ्ेति-सवणेविषये अन्यद्ष्याहेत्यथैः । एवमग्रेऽपि । पादेति--- अन्न करश- 

उदस्यापू्ैनिपातः -ततस््रकरणस्यानैस्यष्वात्।अत एवाग्रे करपादेष्युचिसङ्गतिः। मुले वश््र- 

१. सम् 1 ३. वि° षाज्ञनवेष्ट० । 
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पादकेदावद्वकराणामन्यतमं गृहीया य ॒उद्ु्वाति ्टिलाकषंयति असौ 

दशपणं दण्डयः } पीडा चाऽऽकर्षश्च अद्युकावेषश्च पादाध्यासश्च पीड कंषीड्चुकावे- 

एपादाध्यासं तस्मिन् समुचिते रातं दण्डयः । एतदुक्तं भवति--अश्ुकेनाऽऽवेष्ठच 

गाढमापीडयाऽङृष्य च यः पादेन ध्याते तं शतं पणान् द॑मयेदिति ॥ २१७॥ 

फं च-- 

(~ ~ © 

सोणितेन विना दुःखं कुबैन्काष्ठादिभिनरः । 

हाधरशातं पणान्दण्ड्यो दिगुणं दश्चनेऽखजः ॥ ९१८ ॥ 

यः पुनः शोणितं यथा न द्यते तथा मृदुताडनं काष्ठटोष्टादिभिः करोति- 

त्वावेष्टय अरीवादो पादन्यासे शतं दण्डः आञ्जनं इयामीकरणं पीडयाऽऽक्षणेनाऽऽञजन पीडाक 

षौञ्जनम् । आञ्जनेन इयामीकरणन तु जवेष््य चश्च नीरेष्यथंः | स्पष्टमन्यत् ॥ २१७ ॥ 

स्वाम्य एव शोणितन विनाऽऽकषेन्दुःखं काष्टादिभिनर इत्या- 
दि ॥ २१८ ॥ 

वार्भद्वी 

हणान्न समाहारं इत्याह - कराणामिति । अत॒ एवाऽऽह-अन्यतमभिति । सुख्याथो- 

ऽख न विवक्षित इस्याह--समिति। समादारदवन्दरादण्डबाुद्याविरोधाच्ाऽऽह -- समुचिते 

इति | असभवनिरसायाऽऽह--एतदिति। मरे मावे प्रस्यय इत्याह -- अड्ुकेनाऽऽवेष्टये- 

सादिः । अभ्यासपदाथमाह--घद्रति,--स्गदटयति ॥ २१७ ॥ 

चः दण्डससुच्वायको न तु समुच्चयनिमिन्तस्वसूचकः- सर्वत्र तथेव ससवात्, 

तद्धयाख्यातृाभिरपि तथेव भ्याख्यातस्वाच्च। एतेन समुच्चिते शतदण्डो न स्वङ्मात्रभेदके-- 

चस्य ससुच्यबोधकस्वात् इति व्याख्यानमपास्तम् । नन्वेवं चतुष्षष्टिपणो दण्डो मूर रक्तद- 
[1 तता मा ०१५ 

१.ग.ज.खाउ०। घ.च.तायोज्ञुटि० | २. ख. दापये ३. वि] णान्दाप्यो। 

४. फ, ल्यादविये° । 
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च असौ द्वात्रंरतं पणान् दण्डयः । यदा पुनगाढताडनेन लोहितं दस्यते तदा 
दातिरातो द्विगुणं चतुःषष्टिपणान् दण्डनीयः। तडममांसाध्थिविभेदे पुनमनुना विशेषो 

दरितः- त्वग्भेदकः शतं दण्डयो छोहितस्य च दर्शकः । मांसभेत्ता च षणिनि- 
ष्कान्प्रवस्यस्तवस्थिभेदकः।*” इति ॥ २१८ ॥ 

कि च- 
4 = £ क 

करपाददतो भङ् छेदने कणनासयोः । 
= = ककर स्प = 

म्या दण्डा ब्रणाद्धद् तर्कद्पहूत तथा| २१९ 

करपाददन्तस्य प्रत्येकं भङ्गे कणेनासस्य च प्रयेकं छेदने रूढव्रणस्यद्वेदने 

असृजो रोहितस्यव्यथः | स्पष्टमन्यत् ॥ २१८ ॥ 

निङटविषयववे त कृरपाददन्तभङ्ग इत्यादि ॥ २१९ ॥ 
साम्ये हि शद्ोदगूरणमाच्च एव सध्यमस्योक्तत्वान्निङृष्टविषयमेतदिति व्याख्ये- 

यम् ऋञ्वन्यत्॥ २१९ ॥ 

सुबाधिनी 

त्वग्भेदक इति--यस्स्वम्मेदको रोहितस्य च दशैकः, स शातं दण्ड्यो न तु स्वङ्- 

मात्रभेदकः-- यतः चशब्दः खसुच्चयं प्रव्याययति । ननु याज्ञवस्क्येन चतुष्वष्टिः पणानां 
दण्डोऽभिदहितो रक्तदनेने मजुनां शतमिति परस्परविरोध इति चेत् मैवम्--मम॑स्थङे परगा 
रेषु रक्तदशेकस्थ राततं पणो दण्डः इतरत्र चतुष्षष्टिरिनि विवेक्तव्यम् ॥ २१८ ॥ 

बारमटधी 
दन उक्तः मनुना तु ततमिति मिथो विरोध इति चेत्, मर्भस्थङे तदशंकस्य मनृक्तमः 

® 

अन्यन्न मखोच्मिति विवेकात् | अग्रे च्; व्व्थै ॥ २१८ ॥ 

करोतेसमाहारहन्द्र पाददन्तेति दरक इव्याह- करेति | अथिमानुरोधेन दष्डस्य 

तुल्थव्वाच्ाऽऽह-- प्रेकमिति । मृरे कणेत्याष; तत्यूचक इतरेतरदन्द्रं एवेत्याह- 

कणेनासस्य चातं | प्रल्कामात आह --रदातेपूतरनणास्पत्तरन्नानु हेरयसव कन्तु 

जातचणभङ्गस्यल्याह-- रूटोति,-- जतेल्यथः । ननु कराददिमङ्गस्यास्पव्वेन एकरूपेण 
1 ० 

9 क. दण्डयः। २ क. उक्तः । ३. म० ८. २८४. । ४. थ. द्, कदतं दण्डय इति । 
थ दु. नातुंश्च° । 

&४ 
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मतकरो यथा भवति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो विद्यः | अनुबन्धादेना 

विषयस्य साम्यमत्रापाऽऽदनःयम् ॥ २१९ ॥ 

किं च- 

चेष्टामोजनवाग्रोधे नेतादिभ्रतिभेदन । 

कन्धराबाहुसक्थ्नां च सङ्गं मध्यममाहसः ॥ ९२० ॥ 
(~ 

तथा च चेष्टाभोजनवाम्रोध इत्यादि ॥ २२० ॥ 

चेष्टादिप्रतिरोधकेऽभिघाते अक्ष्यादीन्दियाधिष्ठानप्रस्येकभेदने कन्धरादिभेदने चोत्तम- 
[कततकतत 1 

क (न 

सुबोधिनी 

ननु कणेनासच्छेदाय्पेश्चया करपाददन्तमङ्गस्याल्पव्वेनकरूप्येण सवैन्न मध्यमसाह - 

सदण्डविधानमनुपपन्नं स्यादित आह-अनुबन्धादिनेति --अनुबन्धो दोषोत्पादः “व्दोषो- 

त्पादेऽनुबन्धः स्यात्”'इलयमरः। आदिरब्दाग्यवहारासैकय द्यते! कणनासच्छेदनरूढत्रणो- 

दभदनादौ दोषाधिक्यं प्र्यक्षसिद्धम् । करपादयोस्तु सा क्षाच्छरीरावयवस्वेन तद्धङ्गे व्यवहा- 

रसोकयीभावेन द्ारीरयालाथा दुरुखत्वाद् दोषाधिर्वरम् ; दन्तभद्धेऽ भ्यवहरणसोकयोभावेन 

परम्पस्या जीवनसंकोचात् दोषाधिक्यस्, इत्यजुबन्धादिना करपाददन्तभङ्गादिरूपस्य विष. 

यस्य साभ्यमूद्धमियथः ॥ २१९ ॥ 

बारभद्ी 

स्वल मध्यमसाहसदण्डविधानमयुक्तमत जह--अनुबन्धादिति,--अनुबन्धो दोषोरपादः 

"दोषोध्पादोऽनुबन्धरस्यात्?' ईलयमरः । आदिना--च्यवहारासोकर्यम् । कणेनासाच्छे- 

दनादौ दोषाधिक्यं प्रयश्च; करणष्ष्ठादेस्तु साक्षात् शरीरावय वत्वेन तद्धङ्के व्यवहारसो.- 

कयभावरेन शरीरस्य हुरुमत्वात् दोषाधिक्यम् ; एवं दन्तमङ्खेऽभ्यवहरणसोकयौ भावेन 

परम्परया जावनसङ्चचात् दोषाधिक्यम् । इत्थमनुबन्धादिना करादिभङ्गादिरूपविषयस्य 

साम्यमृद्यमिलयथः ॥ २१९ ॥ 

चेष्टेति--अन्र वाचोऽपूैनिपातः प्राग्वत् 1 एवं कन्धरेत्रापि । तत्रेतरेतरथो- 
# 

५०० 

१. ख. वेदितम्यः । २. वि० भङ्ग उत्तमसा०। ३.५० नाना० ९८.।४. त क्यपिलयदु । 

५.य्. ब. न प्रम्परया जीवन ०। 
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गमनभोजनमष्णनिरोपे नेत्रप्य--आदिग्रहणाजिह्वायाश्च--प्रतिभेदने ; 

कन्धरा ग्रावा, बाहुः प्रसिद्धः, सक्षय ऊरः,--तेषां प्रयेकं भज्जने मभ्यमक्षहसं 

दण्डः | २२० 

अपि च-- 

एकं श्नतां बहूनां च यथोक्तादवियुणो द्मः । 

यदा पुनवेहबो मिता एकध्याङ्गभङ्गादैकं कुर्वन्ति तदा यस्षिन्य्िन् अपरा- 
धे यो यो दण्ड उक्तः तत तस्माद्विगुगो दण्डः प्रयेकं वेदितव्यः-अतिकूरतत्तेषाम्। 

परातिरेम्यानुलोम्यापराधयोरःयेतस्यैव सव्रणैविषयेऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पार्- 

साहसो दण्डः । चेष्टानिरोधो मोजननिरोघाद्यभिघाताद्धोक्तुम शाक्तिः; वागवरणाशक्तिवी- 
ग्रोधः ¦ कन्धरा गलस्कन्धसच्चारिणी सिरा । स्पशटमन्यत् ॥ २२० ॥ 

सवैत्रैवास्मिन् प्रक्ण - एकं चतां बहूनां वित्यादि ॥ २२१॥ 

सुबोधिनी 

एवं सवणेविषय्ापराे दण्डमभिधाय तं दण्डं वाक्पारष्योक्तन्यायेन प्रातिखेम्यानुखो- 

म्यापराधयो्योजयति-प्रातैखोम्ानुखोम्ये ति, -प्रातिखोभ्यापराधे दण्डस्य दृद्धिः+आनुरोम्य 

पराधे तु दण्डस्य हानिरिति विवेकः । ननु ““ विप्र डाकरं ऊेवम्'` इस्येतेद्रचनञ्प्रास्यान- 

बारभट्धी 

गोऽप्येवम् । अत एवाऽऽह चेष्टार्थो--गमनेति | प्रयेकमिति वक्ष्यति! मूर चः ग्युत्छमे 

सव॑समुच्चये ॥ २२० ॥ 

अग्रे मृङे च; र्थं । यथोक्तादिष्यस्याथमाह -यस्मिन्निति | अपराधबहुष्वादाह-- 

प्रयेकमिति । तदेवाऽऽह-- अतीति। एवं सवणैविषयापराधे मृलोक्तदण्डवाक्पार्योक्त- 

स्यायेन अत्र तदनुक्तववात् प्रतिरोम्यानुखोम्यापराधयोर्यजियति- प्रातिखोम्येति । अस्ये- 

व--मृलीयस्थैव । जातस्य--तस्समूहस्य । आरातिरोम्यापराधे दण्डस्य वृद्धिः आनुखो- 

म्यापराधे दण्डस्य हानिरित्यथः | न च “विप्रपीडाकरम्' ' इति मृरूब्याख्यावसरे भस्मादि- 

१. क. किंच । 
126 
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ष्योक्तकमेण हानि बृद्धि च कल्पयत --“ध्वाक्पारुष्ये य एवोक्ताः प्रतिखोमानुरोमतः। 

त एव दण्डपारुष्ये दाप्या राज्ञा यथाक्रमम्।' इति स्मरणात् ॥ २२०८ ॥ 

करृहापहतं देय दण्डश्च दिगुणस्ततः ॥ २२१ ॥ 
करे वर्तमाने यदयेनापहृतं तत्तन प्रय्पणीयम् | अपहतद्रव्याह्ियुणश्चाप- 

हारनिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१॥ 

करहापहुतामेस्यथं : } पएतच्वाभिहतापयिव देयं राजदण्डञ्यतिरेकेणेस्यवसेयम् । तथा 

च बहस्पतिः --** दण्डस्स्वभिहतयैव दण्डपारुष्यकाल्पतः। हते तद्गुणं चान्य द्राजदण्डस्त- 

तोऽधिकः॥› इति । यत्तु नारदीयम्--"'्यमेव द्यातव्तेत नीचः सन्तञ्जनं नृषु । स पुव 

विनयं कुयौन्रे तद्विनय भाङ्नुपरः॥*” ईति एतच्छद्ावपयं द्यम् शुद्राणां उच्कृष्टापर"धो रा- 

क्ताऽधदण्डो न ्राद्यः । किं तर्दिं ? अनावेद्य स्वयमेवोष्छरटेः अथैदण्डेन विनयं कायैम् । 
राज्ञा स्वावेद्विते वध एव | तौचानन्तरमेवाऽऽह -- "मखा द्यते मनुष्येषु धनमेषां मरातमकम्। 
अततस्तान्धातयेद्ाजा नाधेदण्डन दण्डयेत् ॥? ईति ¦ स्पष्टमन्यत् ॥ २२१ ॥ 

[1 

सुबोधिनी 

समये ^ मस्मादिसंस्पदो पुनः? इत्यनेनासावर्थोऽभिहितः, स एवार्थोऽञाभिधीयत इति 

पौनरुक्त्यं स्यादिति चेत् , मेवम्। मस्मादिभिः कारणविशेषः प्राततिखोम्यापराये सति तदवा 

परापे पूर्वमभिहितः भरातिखोम्यापराधदण्डभसङ्घेन ; अन्न तु प्रातिरोम्यानुरोम्यापराध- 

योरपि वाक्पारष्योऽस्य सकरुस्यापि दण्डस्य कल्पनाप्रकारो बाङ्बोधाथेमभिधीयत इति न 

पौनसुक्तयदोषः ४ २२० ॥ 

बाठंमट्टी 

संस्परषे पुनरित्यादिना अयमथः तदुक्तः। स एवाच्नोच्यत इति पोनस्क्तथमिति वाच्यम्-- 

अस्मादिभिः कारणविशेषः प्रातिरोम्यापराधे सति तन्नैवापराधे प्रागुक्तः प्रातिरोम्यापराधे 
दण्डभ्रसद्धन $ अत्र तु प्रातिरोम्यानुखोम्यापराधयोरपि वाक्पारुष्योक्तस्य सकर्स्यापि 

दण्डस्य कल्पनाग्रकारो बारूबोधाथमुच्यत इति सेदात् । मानवे प्रतीतिधमेपरं पञ्चमीद्धि- 
वचनान्तात्तासः। कायः--कतेभ्याः “दण्डा दाप्याः!” इति पाठान्तरम् ॥ २२०८ ॥ 

कठ्हेति-- समीसमाखः; तदाह- कटहे इति । वतमाने-- न त॒ समाप्ते । तत 
दस्यस्याथेमाह-- अपहतेति । तत्र हेतुं सूचयन्नाह--अपेति,--बहूर्वहिः ॥ २२१ ॥ 

१.-ख. ज. प्रातिलोम्यावु° । २. क. ज. मदठुसम° । ३.-- १५. १३ 1 ४.ना० १५. १४। 
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किंच 

दुःखम॒त्पादयेचस्तु स समुत्थानजं व्ययम् । 
दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन् कट्दे समुदाहृतः ॥ २२२ ॥ 

यृ यस्य ताडनादःखमुत्पाद्यत्स तस्य बणरोपणादौ जैपरघर्थं प्रयाश्र च 

शरो व्यथः क्रियत त दयात् । समुत्थानं त्रणसेपणस् | यस्मिन्ककहे या दरडस्तं च 

ददान समुल्थानजम्ययमात्रम् ॥ २२२ ॥ 

कि्-दुःखमुत्पादयेयस्तु स इदयादि ॥ २२२ ॥ 
ग्रो दु.खमुष्पादयेत्तेन यावस्सभ्यगस्योस्धानं निदुःखता भवति, ताचद्यो व्ययः स 

समुत्थानजो व्ययः; स देयः । चकाराद्राजावेदनप्रबृद्युपक्षयश्च राज्ञे च यथोदाहूतो दण्डः 

स्वयंचाददरदाज्ञा दाप्यः । स्पश्टमन्यत ॥ २२३ ॥ 

हदानीं दण्डपारष्े सामान्यात् साषहसम्यवहारमाह-- 

तरिकस्थर्जं शर्क गृह्णन् दाप्यः पणान् दश । 

ब्राह्मणप्रातिवेदयानामेतदेवानिमन्तणे ॥ २६३ ॥ 

तारकस्य स्थरूनि्गिक्तरजतादिदयुल्कग्रहणे ब्ाह्यणद्र्पाल्च यो द्यप्रातिवेदयव्याद्यणानि 

मन्त्रम दश्चपणो दण्डः। ब्राह्मणग्रहणं च गुगाथैष्वाच्च सर्वत्रेवर्णिकार्थम् । दपैक्रनत्वाच्वमादे 
स्साहस्ष्वम् ॥ २६६ ॥ 

बारभटी 

ताडनात्--ताडितादेनि पटे भवे क्तः । ससुस्थानजमिष्यादेरयमाह- - तस्य 

णेति । क्रियते--तेनैव । सम्यगुष्यानमिति स्युष्परया आह ~- व्रणसेपणमिति,-- 
तस्य सम्यक् स्वरूपतस्करणम्नि्यथेः । तथा च मानवम् - ~ “अङ्गावपीडनायां च 

वरणद्षोणितयोस्तथा । समुष्यानम्ययं दराप्यस्सचदण्डमथापि वा ॥ ` ईति | भङ्गानां 
करादीनां भराणक्लोणितयोश्च पीडनायां सस्यां ससुत्थानभ्यय यावता कालन पूवौवस्था- 
प्रा्तिरूपसुष्थानसंबद्धो मवति, तावता कठेन यथोपधादिना भ्ययो भवति तमसौ 

दापनीयः । यदि त्यये पीडोपपादको न दातुमिच्छति, तदा यः ससुस्थानम्ययो, यश्च 

दण्डः, तमेव स्वं राजा दण्डत्वेन दाप्य इत्यथः,--ईइति तद्रथाख्यातारः ॥ २२२ ॥ 

१. विण दण्डश्च । २. समूयपरल्यान्रकरणस्यान्य शकः ३.--८. २८६. । 
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धरगात्राभिद्रोहे दण्डयुक्वाऽनन्तरं बहिरङ्गाथनासे दण्डमाह- 

अभिघाते तथाच्छेदे मेदे कुड्यावपातने । 

पणान्दाप्यः पञ्च दरा विरति तल्त्ययं तथा ॥ २२३ ॥ 

मुद्ररादिना कुडस्याभिघाते विदारणे द्वैधीकरणे च यथाक्रमं पञ्चपणो दशपणो 

विंङातिपणश्च दण्डो बेदितव्यः। अवपातने पुनः कुडवस्येते त्रयो दण्डाः समन्विता 

रह्मा; । पुनः संपादनाथ च धनं स्वामिने दयात् 1 २२३ ॥ 

द्पण्व च अभिघाते तथा मेदेच्छद् इत्यादि ॥ २२३ ॥ 

प्रातितरेजिकम्रहणाहारा म्यात् पापाणप्रहणादिनाऽभिघवाते गुहे पञ्चपणान्द्राप्यः | तथा 

भेदरेऽभिघा रन्धरसाजाते दश पणान् दाप्यः } छेदने तु तद्रधीभावे कुड्यावपातने वा 

चिश्ातः। व्यय तु स व्यापन्नसमानायथं उ्ययं गृहिणि दयात् ॥ २२३ ॥ 

सुबोधिनी 

उत्तरवचनस्य प्रासङ्गिकी सङ्तिरित्याह --परगात्राभिद्रोह इति । अयमथः-- 

अन्तरङ्गभूतहस्तपादादिष्वभिद्वेषहे दण्डन भिधायाङ्ञप्रसङ्गात् बहिरङ्गभूतगरहभिच्यभिघाताद 

दण्डोऽभिधीयत इति ॥ २२३ ॥ 

वाठ 

उत्तरवचनस्य प्रङ्गसङ्गतिरियाह-- परगत्रेति+--गृहादितो हस्तादौनामन्त- 

रङ्गस्वात् तदपराध तावत् एवं दण्डञुक्ता अन्तरङ्धप्रसङ्ात बहिरङ्गगृहङ्डथाभिपातादौ 

दण्डकथनाभेल्यथैः । एतेन वेपरीयेन कथनश्शङ्काऽपि निरस्ता । अर्थः गरहादिरूपः | 

मेदे-ठेदे इति पाठः । प्ञ्चल्यादि पदत्रयम् । योग्यतया आह--मुद्रेति | प्रल्ासत्तराह-- 

कुडयस्येति । अभिघातः आघातमान्नम् । भेदे इ्यस्याथः - बिदेति | ठेदे इल्यक्याथैः 
-देधीति । चतुदेण्डामावादपराधबाहु क्याच्ाऽऽह--एते त्रय इति। तदययाभेल्यस्या्थं 

माह-- पुनरिति ॥ २२३ ॥ 

१. क. द्विधा? । 
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अपि च-- 

दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्प्राणहरं तथा । 

षोडराद्यः पणान्दाप्यो दितीयो मध्यम दमम् ॥ २२४ ॥ 

परगृहे दुःखजनक कण्टकादि द्रव्यं प्रक्षिपन् षडरापणान् दण्डयः । प्राणहरं 
पुनविषभुजङ्खाकं प्रक्षिपन् मध्यमसादसं दप्डयः ॥ २२४ ॥ 

परश्वभिद्रोहे दण्डमाह- 

दुःखे च शोणितोत्पादे राखाङ्च्छेदने तथा । 
1 

दण्डः क्षुद्रपशूनां ठ दिपणघ्रश्रतिः कमात् ॥ २२१५ ॥ 

द्राणां पद्यूनां अजविकहरिणप्रायाणां ताडने दुःखोत्पदने असुकूघ्ाबणे 

४५। (9) न {६ त्या सवत्र सादतिकत्वात् परकीये दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यमित्यादि॥२२४॥ 

दुःखोस्पादि द्रव्यं कण्टकादि ; भराणहरं सपौदि; स्पष्टमन्यत् ॥ २२४॥ 

दुःखेऽथ शोणितोत्पदे शखाङ्खकेदने तथेत्यादि ॥ २२५॥ 

वारम 

अथौदाई--प्रेति | दुःखोत्पादीति द्रभ्यविश्चषणमिल्याइ-- दु ;देति ,- -““जनिव- 

ध्योः?” ईति बृद्धिनिषेधः । जननमिति पाठान्तरम् । करणे स्युट् । द्ब्यस्वरूपमाह-- 

कण्टेति, --अत्राऽऽ्यः द्वितीय इति च यथासङ्खथान्वयसिद्धाथैकथनपरं नातिसककं 
हः प 

वाक्यमेदाभावादिलयाङ्येन तदविहायेवाऽऽह-- पन् षोडशेति | प्राणेति- *“हरतेरवुद्य- 

मने चु"दरलच् ॥ २२४ ॥ 

पडपदोक्तेराह-- अजावीति,--भजश्ाविश्चेलयादि दवन्द्रः ¦ अत एव तस्य पूवैनि- 

पातः । ओचित्यादाह--ताडति । रक्ष्याथम!इ-- दु :खोत्पेति । उस्याथेबाघादाह-- 
1 पमन 

१ ४ अ @ ॐ ३ (4 ५९.१४ | 4 § ॐ 9 ड ) (4 % ९९ 1 
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दाखङ्गच्छेदने--राखाशाब्देन चात्र प्राणसंचाररहितं श्रङ्गादिकं रक्ष्यत; अद्भानि 

केरेचरणप्रभृतीनि--राखा चाङ्गं च शाखाङ्ग, तस्य छेदने; द्विपणप्रभृतिदण्डः | 

द्रौ पणो यस्य दण्डस्य स द्विपणः। द्विपणः प्रमतिरस्य दण्डगणस्यासौं द्वपण- 
प्रभृतिः | स च दण्डगणो द्विपणक्चतुःपणः षटपणोऽष्टपण इत्येवरूपो न पुनरि 
पणच्चिश्चतुष्पणः पञ्चपण इति । कथमिति चेदुच्यते--अपराधगुरुात्तासधम- 

दण्डाह्तरमुपारेतनदण्डत्रयमवगम्यते | तत्र चाश्रतत्रितवादिसंख्याश्रयणाद्ररं श्रृत- 
द्सं्याया एवाम्यासाश्रथणेन गुरूवसतपादनमिति निरयम् | २२५ ॥ 

द्वयुण इत्ति र.षः। शाखाङ्गच्छेदने -श्ज्गकणान्ः तेपषृत्तसोत्तरो द्वियुणः। खरादीनिक्चुद्रा- 
दान्यद्धानने; श्ुद्रपश्चवः छगादयः । स्पष्टमन्यत् ॥ २२५ ॥ 

सुबोधिनी 

५। दविपणग्रभृलिः कमात् इत्यममसं स्वाभिप्रायादुसारेण विविच्य दुद्चयति-- 
स॒ चेवयादिना। प्ीक्तमथमाक्षिप्य समाघत्ते-- कथमिति] समाधातुं सिद्धाथैमनुवदत्ति- 
अपरराघोति | ततः किमिलयत आह--दुत्रोति | एतदुक्तं मवति-- “पणप्रभृतिः कमात् 
इति द्धिस्वं तावत् श्रतम् । श्तद्िस्वसंख्यात आधिक्यमश्रतन्रित्वरूपश्र्मिकस्पनया 
वा श्रतद्विव्वसंख्यागताभ्यासात्मकचलु्टरूपधमंकस्पनया वा भवति ; एवञ्च दिस्वेनाऽऽ- 
विक्यकसल्पनायासेश्चतकस्पना धर्मिकर्पना चेति गौरवम् ; चतुष्धेाऽऽधिक्यकल्पनायां तु 

नारभद्री 
शसाखारब्देनेति| अन्र--अन्रैव । आ।दिना--घुरपश्मिहः । समाहारढन्दः-- पराण्यज्ग. 
राव् । दण्डशब्द् उभयन्न तस्समूहपर इव्याह--दण्डगणस्येति। क्रमादिति इ ग्युव्कम- 
भूमानेरासाय तुयंपादोक्तमेवाभिभ्रायते, विवेचयति- स॒ चेति| न पुनः- न चर । 
दाढथोय चक्तमाणक्षपति-- कथमिति | समाधातुं सिद्धाथ॑मनुवद्ति - तावदिति ऽन्न 
भवगमनेऽन्वयः । ततः कम् ? अत आह-तत्र चे।त,--उपारेतनदण्डत्ये चे्यथैः । 
द्विपण इल्यन्न द्विस्वं तावत् श्रते, तन्न च आअतद्धिस्वसङ्कयात आधिक्यमश्चतन्रिष्वा दिरूपध- 
भिंकस्पनया वा श्रतं द्रस्वगताभ्यासाप्मकचतुष्टादिरूपध्मैकल्पनया वा भवति । तत्राऽऽ्ये 
अश्चतकल्पना चेति गोरम्; द्वितीये तु शरतादित्वगताभ्यासरूपधभकल्पनि"। लाधवाभिति 
भावः ॥ २२५ ॥ 

१* थ. द्. एतदादि यादना इ्यन्ततं नास्ति । २. थ. दु. °मरति चेदिति । ३. थ- द्. 
रधयरुत्वादिति । ४. थ. द्. पत्र चाश्रतेति । ५. त. शरुतः इति नासि । ६. थ. द्. ससतेति 
नाप्ति । ७- त. भश्ुत्रन्यां तु नासिति। ८, फ. न तावेदादाविति। ९. फ. धर्मक भावः। 



दण्डपारुष्यप्रकरणम् | ससब्याल्यमिताक्षरा स्िश्वरूपन्धाद्या च १००७ 

किं च-- 

लिङ्गस्य छेदने सत्यो मध्यमो मृट्यमेव च । 
महापदूनामेतेषु स्थानेषु दिगुणो दमः ॥ २२६ ॥ 

तेषां क्षद्रपरुनां टिङ्गच्छेदने मारणे च मध्यमसाहसो दण्डः, शवामिने च 

मूह्यं दयात् । महापद्यूनां पुनर्गोगजवानजिप्रभृतीनामेतेषु स्थानेषु ताडनटोहितलाव - 

णादिनिमित्ष पूर्वोक्तादण्डाद्धिगुणो दण्डो वदित्यः ॥ २२६॥ 

स्थावरीमिदोहे दण्डमाह-- 
|>, £ 

प्ररोहिराखिना चाखास्कन्धसवेविदारणे 

उपजीव्यद्ुमाणां च विरतेदिगुणो दमः ॥ २२७ ॥ 
न भ छिङ्गस्य छेदने मृत्यो मध्यमो मूस्य एव चेत्यादि ॥२२६॥ 

स्वकीयेषु द्विपणादिमध्यमान्ता यथास्थान दण्डाः; परकीये तु दण्डो मूख्यश्चतति 
यःउयम् । महापशवो गवादयः । तेषां प्रागुक्तशोणतदुःखेत्पा दादिषु स्पानषु द्विगुणादक्त- 

दण्डाः । द्विगुणा यथास्थानं दण्डाः कायीः ॥ २२६ ॥ 

आरामारोपितानां सपाश्ग्रहाणाम् परोहिराखिकाशाखेत्यादि। २२७ 

= 0 

सुबाधिनी 

श्वतद्वित्वगताभ्यासरूपधरकस्पने(त राघवम् : तथा च म्यायचिदो मन्यन्ते ““धर्मिकस्प- 
नातो वरं धर्मकल्पना” इति । जतश्च श्तद्धिव्वाभ्यासाश्रयणमवोचितमिति ॥ २२५॥ 

तैडनटरोहितस्रावण।दिति-- “दुःखे च शोणितोत्पादे” इत्यादिनोक्तेषु निमित्ते 

ब्वि्यथेः ॥ २२६ ॥ 

बाढ भ टी 

पूवां पूवंशेष इत्याह - तेषामिति, -पूर्बो्छानामिलथेः । खस्युशब्दस्य रक्ष्याथै- 

माह--मारणेति,-- अत एव तयोस्सामानाधिकरण्यम् । उत्तराद्धौथमाह महेति । 

स्थानशब्दो निमित्तपर इत्याह--ताडनति,-- तव्कृतदुःखोत्पादेयथेः । आदिना-शाखा- 

्गच्छेद्नादिसङ्गहः । दुःख चेस्याद्य॒क्तनिमित्तष्विस्यथः । द्विगुणः-- चतुश्पणादिः ॥ २२६ ॥ 

१. खे घ. मरणे । २. घण्राय॒० । ३. त. इदं प्र्तकिं नास्ति । ४. परमद्ियणः। 
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१००८ याज्ञवस्वेयस््तिः [व्यवहाराध्याये 

प्रोह्य अङ्कुरास्तद्रन्थः शाखाः प्ररोहिष्यः; याश्छिन्नाः पुनरप्ताः प्रति- 

काण्डं प्ररोहन्ति ताः शाखा येषां वटादीनां ते प्ररोष््शालिनः; तेषां शासाच्छेदने 

यतो मूढदडाखा निगैच्छन्ति स स्कन्धस्तस्य छदने, समृखवक्षच्छेदने च यथाक्रमं 

विंदातिपणदण्डादारभ्य पर्रस्मादपूवस्मादुत्तयेत्तरो दण्डो द्विगुणः! एतदुक्तं भवांत-वि- 

रतिपणः, चत्वारि्चघ्णः, अशीतिपण इयेवं जयो दण्डा यथाक्रमं राखाच्छेदानादि- 

ष्वपराघेषु भवन्तीति । अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीन्यदुमाणामाम्रदीनां प्रवक्तेषु स्था- 

नेषु पुनश पत्रौक्ता एव दण्डाः । अनुपजीष्याप्ररोदिदालिषु कस्थम् \ २२७॥ 

वृक ्रिरेषान्प्रत्याह-- 

चेव्यरमशानसीमसु पुण्यस्थने सुराट्ये । 

जातद्रुमाणां दिगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्चृते ॥ २२८ ४ 
ए 0 1 प प 1 क ए क 1 

उपजीव्यद्वमा आच्नादयः; तेषां प्ररोहच्छेदने विशतिपणो दण्डः। शाखादिदेदनेषृत्तरो- 
सतरद्विगुणकेर्पना । प्ररोहः पह्छवः ; आब्पशाख; राखिकाः । स्पष्टमन्यन् ॥ २२७ ॥ 

उपजीब्यमानमेव च चेयरमशानसीमान्तपुण्येत्यादि ॥ २०८ ॥ 

५००५ 

बार्भट्ी 

पुनः स्पष्टा तद््थमाह--या इति।उप्ताः--क्ेत्रनि (क्षि) क्षाः | प्रतिकाण्डं-- काण्डं 

प्रति । ताः शाखा येषामिति---““ चाखादिभ्यः ” इति इनिः तदन्तादपि बोध्यः । 

मूडेति,- मूरखंबद्धश्चखा द्यथेः । “४ अदनी भकाण्डस्स्कन्धस्स्यान्मुरखच्छाखावधेस्तरोः।"" 

इस्यर्मरः । सर्वेस्यस्याथम!ह - स मूलेत्ति | मृति पठे अर्शांयच् बोध्य; । विदेस्यस्य 

सवत्र सबन्धः । करमादित्यनुवृत्तः स्थानास्यलोकप्रमाणाद्वा आह- यथेति | विंशतरिति 

पञ्चमी न तु षष्ठीत्याह-- विशतीति | तदुपपत्ते आह-आरभ्येति । फङ्तिमाह-- 

तदिति । वेयथ्यै परिहरन्नुत्तरादढाथमाह-अयरेति । उपेति - पत्रपुष्पफलादिनेति भावः । 

र्वध्विति- कतु निमित्तेष्वत्यभेः । पूधोक्ता एव-- विंशतिपणादयः। दमशब्दः तस्स- 

प्रूहपर इत्याह -- दण्डा दति । न्यूनतां निराच््टे-अनुपेति ॥ २२७ ॥ 
० 

१. ख. वृश्चा! २. ङ. कस्पन्ते : २. क. घ. ङ. पप्रा ४. द्वि° व° १०.।५.फ.ब. 
तिरसेपद्ध० । - 



दण्डपारेष्यप्रकरणम् ] ससव्या्यमिताक्षरा सविश्वख्पव्याष्या च १००५९ 

चैत्यादिषु जातानां वृक्षाणां राखच्छेदनाद्षुपूरवोक्तादण्डा(युणः । विशते 
चे पिप्परुपटारादिके द्विगुणो दण्डः ॥ ९२८ ॥ 

यत्मादीन् प्रलयाह-- 

गुस्मुच्छक्षुपरताप्रतानोषधिवीरुधाम् । 

पूवस्छरतादधेदण्डः स्थानेषुक्तेषु कतैने ॥ २२९ ॥ 
गुल्मा अनतिदीधेनिबिडरतामाङूत्यादयः ; यच्छा अवह्धीलूपाः भसरर- 

प्रायाः कुरण्टकादयः ; क्षुपाः करवीरादयः सरढ्प्रायाः ; कता दी्यापिन्यो द्र- 

चातुरथिकाद्यपनोदनसमथः पिप्परूदिदृक्चो विश्वतः । स्पष्टमन्यत् ॥ २२८ ॥ 

चत्यादीनमेव ठ गुल्मगुच्छक्षपर्तेत्यादि ॥ २२९ ॥ 
गुल्मादीनामुकतेषु चेत्यादिस्थानेषु जातानां छ@न्तने प्रागुक्प्ररोहादिक्ृमेणव स्ता- 

सुबोधिनी 

नरैयादिषु जातानाभिति--अश्र शाख च्छेदने स्कन्धच्छेदने समूरृक्षच्छेदने 

यथाकमं चर्वारिदव्पणोऽक्ीतिपणः षशट्याधिकशरतपणश्चेति विवेकः ॥ २२८ ॥ 

बारभद्री 

द्विगुण इति- शाखाच्छेदनादिष्ु यथाक्रमं चस्वारिदास्पणः,अश्ीतिषणः, षष्टयीधक- 

शतपणश्रेल्यथैः । अन्यत्राप्येवेस्याह -विश्चुते इति । अथशब्दाथमाह--चेति | तत्स्व 

रूपसुक्तभिन्नमाह- पिप्परेते | अत्र विश्चतत्वं प्रसिद्धत्वं, त्च शाद्लीयं बोध्यमिति 

नातिग्रसङ्गः ॥ २२८ ॥ 

प्रत्याहति- तदभिदोहमभिरक्य दण्डमाहेस्यथेः । एवं प्रागपि । अन्तति- 

व्याणां कमैधारयः । बहुबीद्यत्तरपदयोः द्वयोः कर्मधारयो वा । यद्यपि रुतास्वं सामान्यं, 

तथाऽपि समभिन्यवहारादाह--दीर्घेति,--“ भप्रकाण्डे स्तम्बरगुस्मौ वह्वी तु बततिरता | 
27 
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१०१२ याङ्गबस्क्वस्यृतिः [ व्यवहाराध्याये 

्षातिसुक्ताप्रभृतयः ; प्रताना: काण्डप्ररोहरहिताः सरल्यायिन्यः सरिवाप्रभृतयः; 

ओषध्यः फर्पाकावसानाः शाख्प्रिभृतयः ; वीरुधः छिन्ना अपि या विविधं प्ररो- 

हन्ति ताः युद्धचीग्रभतयः;--एतषां प्रवेक्तिषु स्थानेषु विकतेने छेदने पूर्वोक्तादण्डा- 

दर्षदण्ड वेदितव्यः ॥ ७२९ ॥ 
॥ ईति दण्डपारुप्यप्रकरणम् ॥ 

ऋ ० मा [त | „~~~ "~ ------~--------------~----------------------------- - 

देकगुणाद्दण्डाः कर्प्याः गुल्मः गुञ्जादि ; गुच्छं इन्दादि ; क्षुपो जास्यादिविटपः ; रत 
भरसिद्धा; प्रताना वह्लरी ; मस्या जोषधयः ; आरण्या वीरुधः ॥ २२९ ॥ 

सुबोधिनी 

परवोक्तात् दण्डादधैदण्डो वेदितव्य इाति--रकृतिभूतरविशचतिचत्वारिंशदशीति 
पणरूपात् पूर्वोक्तात् दण्डादर्धदण्डो दशचिशतिचन्वारिंशदात्मक इलयथः ॥ २२९ ॥ इति 

भदट्विश्वेश्वरविरचितायां सुबोधिन्यां दण्डपारष्यप्रकरणम् ॥ 

नारुभद्टी 

कता श्रताननी वीरुद्गुिमिन्युरुप इत्यपि ॥* दैष्यमरः ¦ अवसानं--समाप्तिः नाका 

इति यावत् । पुर्वोक्तादित्यादि -पा्बव् पूवैस्माविस्यथेः ।- परवोक्तादिति;- भङृतिभूत- 
विशतिचत्वाीरशदादीति पणरूपात् पूर्वोक्ता दण्डादधदण्डो दश्षचिश्तिचस्वारिंशतपणाव्मक 

इत्यथः ॥ अत्र मनुः--“* प्रमापयेत्पराणश्ठतस्तश्र दण्डोऽविचारितः । मनुष्य. 

मरण शलिन चोरवत्किदिवष भवेच् ॥ प्राणभ्रूत्सु महर्स्वधं गोगजोष्हयादिष । 
छुदषाणां पश्चनां च हिंसायां द्विशतो दमः ॥ पञ्चाशत्त भवेदण्डः छयुभेषु खगप- 
क्षिषु । गद भाजाविकानान्तु दण्डस्स्यास्पा माषिकः ॥ माषिकस्तु भवेदण्डः शसूकरनि- 

पातने । भाया पुत्रश्च दासश्च शिष्यो आता च सोदरः । प्राप्तापराधास्ता्यास्स्युरज्वा वेणु- 

देन् वा ॥ पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कदाचन । अतोऽन्यथा तु प्रहरन् प्राप्षस्याच्वोर- 

किरिविषमर् ॥ :› इति । “प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च भेदकम् । द्वाराणां चेव भङ्कार 
क्षिप्रमेव प्रवासयत् ॥ ` इति विष्णुः । गजाश्रोष्टगोधातित्वे राजताश्च तेषां समश्चककरं 

पादः कायेः। विमांसविक्रयी ग्रामपड्घाती कार्षापणशतं दण्ड्यः। पद्युस्वामिने च तन्मूस्यं 

दद्यात् । आरण्यपशुघाती पञ्चाशतं कार्षापणान् ; पक्षिघाती मरस्यघाती च दश कषा 

पणान् कीटोपघाती काषौपणमिति । विमांस खृगाखादिमांसम् ॥ २२९ ॥ इति दण्डपा- 

रष्यप्रकरणम् ॥ 
-+----------------------------_---~~~---~---------~~~--~~~~~~___-__ ~~~ ------~------ ० 9 १ 

१.त. इदं प्रतकिं नसि। रे. द्वि व. ९. । 



अथ साहसपरकरणम् २० 

सप्रति साहसं नाम विवादपदं व्याचिख्यापुस्तष्क्षणं तावादाद- 

सामान्यद्रव्यप्रसभह्रणात्साहसं स्मृतम् । 

सामान्यस्य साधारणस्य यथेष्टविनियोगानहवारोषेण परकीयस्य 

द्रव्यस्यापहरणं साहसम् । कुतःः-प्रसमहरणात् , प्रसद्य हरणा द्रखवष्टम्मेन हरणादिति 

स्तेयमपि प्रसखद्यक्रतं साहसमेव यस्मात् , अतो नान्न स्तेयदण्डः | कं तर्दि-- 

सामान्यद्रव्यप्रसभहरणादिलयादि ॥ २३० ॥ 
खामान्यदव्यं दयोरन्यतरेण प्रसभ प्रसद्यान्यतरं परिभूयते तत् स्तेयमपि प्रसह्य हस्णात् 

साहसमिति स्तं महिमभिः यस्मात् +तस्मान्न तन्न स्तेयदण्डः किं तर्हि? अपहृतद्रन्यमृल्यः- 

सुबोधिनी 

भूवचनस्थ सामान्वदरेन्यमिति पदमुपरुक्षकम् । अतस्तेन परकीयद्म्यमपि रक्षय 
०. ९ त इव्यभिप्रव्योपलक्षकव्वे देतु ददैयश्नभिप्रंतमप्यथेमाह--यथेष्टेति | अयमभिप्रायः-- 

साधारणदरभ्यस्य यथा न यथेष्टविनियोगाहत्वं तथा परद््भ्यस्यापीति वदपहरणमपि साहसं 

बाङमटी 

आहेति--मृरङृद्र्धेनेति भावः। शदाथमाह- साधति । मोर सामान्येष्धुपल. 

क्षणं परक्छीयस्यापि । तत्र साधारणधरमैस्य हेतुत्वप्रद्नद्वाराऽजुगतं अभिमतं रक्ष्यार्थ 

तस्य सूचयन्नाह --यथेष्टेति । योगपद्यासंभवादाह-- वेति ] साधारणस्यानेकस्वव्वाक्रा- 

न्तस्य न यथेष्टविनियोगहैत्वं तथा परदृव्यस्यापीति । तदपहरणमपि साहसं भवतीति 

भावः । कृत॒ इति-- योगो वा रूढिर्वेति प्रद्नाख्यः । प्रसभं हरणादिति समासः; 
तदाह-- प्रसद्येति,--तथा च यौगिकोऽ पमिति भावः| नन्वेवं मूकस्य न्यूनता, तथाऽपि 

तदवस्थेव स्ष्टलन्तरावेरोधोऽपीति चेद् , न- हेतुनेवान्यसङ्ग्रहस्यापि सूचनेन दोष- 
(~ ----~-- 

१. थ. ‹ उपलक्रुकवते . ° "प्रकतमदुसरति तत्रेति" नास्ति । २. दू. भिमतम् । 



१०१२ याज्ञवस्क्यस्पृतिः [बव्यवहाराध्याये 

यावत् | एतदुक्तं भवति--राजदण्डं जनाक्रोशे. चो्टड््थ राजपुश्षेतरजनसमक्ष 
यत्किञ्चिन्मारणपरदारप्रघषणादिकं क्रियते तत्सवं साहसमिति साहसलक्षणम् । 

अतः साधारणधनपरधनयोहैरणस्यापि बखावष्टम्भन क्रियमाणववात्साहस्तत्वमिति । 

नारदेनापि साहस्रस्य स्वरूप विषतम्-“ सहसा क्रियते कमं यक्किश्चद्रर्दषितेः । 
तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते? इति । तदिदं साहसं चौयेवाग्दण्डपा- 

रुष्यल्रीसश्रहणेषु व्यासक्तमपि बल्दपोवष्टम्भोपाधितोः भिद्यते इति दण्डातिरेकाथं 

सुबोधिनी 

भवतीति । राजदण्डं जनाक्रोरां चेति--राजदण्डभयं जनाक्रोशभयं चोष्धद्घयलयथः । 

राजपुर्षाश्च इतरजनाश्च राजपुर्षेतरजनाः तेषां समक्षमिति समासः । ननु सहस्रा करत 

साहसमिलयतछक्षण चोयौदिष्वनुस्यूतं तथाऽप्यवान्तरोपाधिभदादितरेभ्य एतसप्रकरणं भि- 
द्यत इति पृथगुपादानं युज्यत इवयाह-तदिद मिति । अयमभिभ्रायः-सहस्रा कृतं साहस- 

मिष्येतत् सामान्यलक्षणम् । अत एव चोयौदिषु सवैत्रानुस्थृतम्। अन्न तु बर दपेश्चोपाधिः 
अनेने वोपाधिना विशेषलक्षणन रक्षितं साहसपदाभिधेयम् । एवं चोयोदिष्वपि विरेषल- 

नाङभट्री 

ङेशाभावात्, तदेतत् ध्वनयचूं तत्फक्तिमेवाऽऽह-- एतदिति | राजदण्डभयं जनाक्षेपम- 

यं चेलथैः। राजेति--राजपुरूषाश्च इतरजनाश्च तेषां समभमिलययः। असमक्षन्तु क्रियमाणस्य 

स्तेयस्वमेवेत्ति भावः; | यक्किञ्चिदयमेवाऽऽह-माराणामिति | साहसाभेते--सहसरा 

क्रियमाणत्वात् साहसमिति साहससामान्यलक्षणमिदयर्थः । अत एवाऽऽह-अत इति,- 

उक्तहेतोर्लिथैः। अपिना---तस्सयुच्चयः । तत्र आदिना एतस्यापि परिग्रहः । एवं च सर्व 

मृखसुपलक्षणमिति स्वयमेव सूचितमिति न दोषः। अत एवाऽऽह-नारदेनापीति। साहसस्य 

---तस्सामान्यस्य । बरुस्य दुरो गर्वे: सन्जातो येषां तै; । ननु सहसा कृतं साहसमिति 

योगमात्रं ुज्धं तस्सामान्यरक्षणं चोयौदिष्वप्यविशिष्टमिति तेष्वेवान्तवादस्य प्रकरणस्य 

परथगुक्तिरयुक्तेस्यत आह -- तदिदमिति,-- पाक्त साहससामान्यरक्षणमित्ययैः । 

व्यासक्तमपि -- संबद्धमपि संबधिदपावंश्टम्भरूपोपाधितो भियो इध्य्थः । नन्वेवं 

किमिस्येवं भदाङ्गीकारोऽत आह--दण्डेति,-- तद्धेदस्य शाखङृद्धिः प्रतिपाद्नादिस्यथैः । 

१ क इर ष्त्र ना 1 2.--- 3, १. ड. क्छ भिना | 



साहेसप्रकरणम्] सस्तव्याल्यमिताक्षरा सार्वश्वरूपन्या्या च १०१३ 
क पृथगभिधानम् । तस्य च दण्डवेचिव्यप्रतिपादनार्थं प्रथमादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय 

तदक्षणं तेनैव विदृतम्--““ तस्पुनल्चिविधं छेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति 
शान्रषु तस्योक्तं छक्षणं प्रथक् ॥ फटमूलोदकादीनां क्षत्रपकरणस्य च । भङ्गक्षपो- 
पमदायैः प्रथमं साहसं स्पृतम् ॥ वासः पश्वनयानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनैव 
प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥ व्यापादो विषशच्राचैः परदाराभिमरेनम्। प्रणोपरोधि 

सुबोधिनी 

क्षण दग्यमिति । तस्य॒ चेति- तस्य साहसस्य । प्ंथमेति-प्रथमसाहसमध्यमसाहसौ- 

तमस्माहसभदनेव्यथेः । एतानि प्रथमसाहसादीनि कमेनामधयानि न तु दण्डना पधेयानि | 

तनैवेति-तेन नारदेन! भद्भेति-- भङ्गो भज्ञनम् । आ्षपो-दोषत्पाद+उपमर्दो म्खानता- 

पादनम् । आदिशब्दच्छेदनादिकं गृह्यते । एतेनेति--भङ्गादिभिरेव क्रिया करणं कर्मेति 

बाटभद 

यद्यपीदं प्रागुक्तसामान्वलक्षणं तन्न सवेत्रानुस्युतम् , तथाऽपि तादृशाचान्तरोपाधिभदोद्धि- 

कमिति तद्घरित विशेषरक्षणेन क्षितं खाहसपदवाच्यमिति रूढमपि तञ्च तु ञ्युद्धयौ गिक- 
मिति भावः । यदि तु तस्साधारणं रक्षणमपीष्ट, तहिं योगमात्ररुढ्धं तद््यस्तु ; भकरणभे- 

द्स्तु उक्तनिमित्तकः! तदा चोयादिष्वपि विशेषरक्षणान्नि वक्ष्यमाणानि बोध्यानि । बर्दर्ष- 

योरवष्टम्भयोरुपाधित्वमिति व्याख्यानन्तु बरावष्टम्मेनेति व्याख्याविराधात् सहोबरूभेत्ति 

नारदुविरोधाच्नोपलक्ष्यम् । तदेतम् ध्वनयन्नेवाऽऽह--तस्य चेति,--साहसविशिष्टस्येत्यथः। 

प्रथमेति-प्रथमसाहसमध्यमाहसेत्तमक्राहसभेदेनेव्यथैः ¦ एतानि कमेनामानि । नतु 

दुण्डस्येति बोध्यम् । तद्टुक्षणं तेषां ज्रयाणां रक्षणानि । जातावेकवचनम् । तेनेव-- 

नारदेनैव । तत्पुनः-- तत्त शाश्चेभ्वस्युत्तरान्वयि । तस्य--च्निविधस्य , क्षेत्रोपकरणं- 

तस्सामग्री । एवमग्रेऽपि । भद्धो मज्जनम्; आक्षेपो-- दोषोत्पादः । उपमर्दा-~म्डानतापा- 

दनम् । भायशब्देन छेद॒नादिकम् । वासो-वसखम्। पृवनिप्रातप्रकरणस्यानिस्यध्वान्न दोषः । 

एतेनेवेति-भायुक्तभङ्गादिनेवेष्यथः । व्यापादो--मारणम् । प्राणोपेति-तन्नाशक- 

ना ७ 

१, दु. °थम् भिदेनेति । २. दु. भङ्कापेक्षेति । ३. दु. तेन प्रकरिणेति । 



१०१४ यज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्यायै 

यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम् ॥ तस्य॒ दण्डः क्रियाक्षेपः प्रथमस्य शतावरः । 
मध्यमत्य तु राचञटै्टः पञ्चरातावरः ॥ उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इष्यते | 

वधः सवैस्वहरणं पुरानिवासनाङ्कने ॥ तदङ्गच्छेद द्युक्तो दण्ड उत्तम तहासे |)» 
इति । वधादयश्चापराधतारतम्पादुत्तमसादसे समस्ता व्यस्ता वा योञ्याः ॥ 

तत्र परद्रव्यापह्रणस्पे साहसे दण्डमाह- 

तन्मूस्याहवगुणो दण्डो निहवे ठ चतुरणः ॥ २६३० ॥ 

तस्यापहतद्रन्यस्य मूल्यात् द्विगुणो दण्डः।यः पुनः साहसं कत्वा 'नाहमका- 

सुबोधिनी 

थोवत् । प्रथमसाहसखूपकमपेक्षो मभ्यमसाहसरूपकमपेक्ष उत्तमसाहसरूपकमपेक्ष 
इत्यथैः । एतदेव विविच्य दरौयति~प्रथमस्येत्यादेना । समस्ता व्यस्तौ बेति--समस्ता 
मिकिताः, व्यस्ता भिन्नाः ॥ २२९८ ॥ 

स्ल्यन्तरोक्तानू विशेषानभिधाय प्रङृतमनुसरति- तत्रेति | यः पुन॑रिति-- निह्न- 

बानन्तरं साक्ष्यादिभिभोवितः सनू चतुगुण दण्डमहेति, न तु निद्धवमात्रणेत्यभिग्राय; । ननु 

बालम 

मिव्यथः । तस्य--नैविधस्य ! करिया-- करणे, कर्मेति यावत् तदपेक्षः, प्रथमसा- 

हस्तादिरूपकमपिक्षः न ॒तद्विरूदढः । तदेव विविच्याऽऽह -- ग्रथमस्येति | पञ्चशतेति 

बहुनीष्िः । देतीये अन्यदप्याह-- वध इति | उत्तमसाहसे इति सप्तम्यन्तपाठः । क्मनामे- 

दम् व्याख्यातमिदम् प्राक् | सह खावरदण्डस्य नियतत्वेऽप्यम्रे कथमिति शंकानिरासायोक्तमेव 

ष्वनयन् भ्य वस्थामाह- वेति । समस्ताः- मिरलिताःव्यस्ताः-- भिन्नाः ॥ २२९८ ॥ 

एवं स्पस्यन्तरोक्तं विदेषञुक्सवा तस्सङ्गत्या प्रकृतमवतारयति तत्रोति,--तेषां मध्ये 

इत्यथः । आदिना--सामान्यद्रष्यपरिग्रहः । अत एव तच्छब्दस्य प्रकरान्तपरामर्सिव्वात्तसे. 
व्यस्योभयं सङ्प्रहायाथमाह -- अपृदहतदन्यस्योति | अश्र साहसं इृत्वेस्यनेन सूचितं 

निहवानन्तरं साक्ष्यदिभिभोवितोऽपि पुनस्तथेव करोति स चतुगुणं दण्डनीयः न निन्हव- 

९ नान १७. ३०. [रे.क. दमः! ड. त. इदं प्रतीकं नास्ति} ४. द् तत्र 
प्रद्रभ्यापद्रणस्पे । ५, थः द्. नः. साहु शृखेति 1: 



साहसप्रकस्णम्] ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वद्पपव्याल्या च॒ १०१५ 

पाम्१इति निहनुते तस्य मूल्याचतुगुणो दण्डो भवति । एतस्मादेव विरेषदण्डविधा- 
नत्प्रथमसाहसादिसामान्यदण्डविधानमपहारम्यतिरिक्तषिषयं गम्यते ॥ २३० ॥ 

हियणस्सा इ सिकदण्ड इत्यभिप्रायः । भरसञ्यापहल्य निद्धवे कते मृल्याच्चतुगुणः । सामान्य- 
वरष्यहरण चोदाहरणम् । अन्यदपि तु यव् स्तयं प्रसद्य स्तेयमस्यदा क्रियते तस्सचं साह- 

समेव | तथा च नारद्ः--“* साहसं शयते कम यक्किचिद्ख्दुर्पितेः ॥ तस्ताहसमेति 

प्रोक्तं सहो बटमिहोच्यते ॥* इति ॥ २२० ॥ 

सुबोधिनी 

प्रथमसादसादिष्वपरधेषु कतावरादयो दण्डा विहिता; पूवम् । अधुना मृल्यद्विगुणश्चतु्- 
णो दण्डोऽभिधीयते | ततश्च परस्परविरोधादप्रामाण्य वा पक्षे प्रानणण्यमङ्गीङ्य विक्पो 

क, क (न 

वाऽटदेषदुष्टः समाश्रयणीयः स्यादियत आह--एतस्मादेवेति । अयमभिप्रायः नाप्रा- 

माण्यं, न वा विकल्पः, अपि तु विरेषस्य सामर्न्यापवाद्कश्वेनापहाररूपे विषयविशेषे 
दवेगुण्य चातुगुण्यविधाचकेन विदेषवाक्यन सा मान्यविधायकं बाध्यत इति ॥ २३० ॥ 

बाटमद्री 

मत्रेणेति। नय प्रथमसाहसादिषु नारदेन शता।वराद्यो दण्डाः उक्ताः, मृङे तु दिगुणवचतुगौ- 

णाबुक्ताविति मिथोविरोधादप्रामाण्यम् । पाक्षिक प्रामाण्यं तु विकल्पस्याष्टदोषढु हत्वादयुक्त- 
मत आह-एतस्मदेवेति,--मुलोक्तादेवेव्यथः । विधानं- नारदीयम् । अपहारदग्येति 

--अषद्धियमाणद्रष्येस्ययेः । अपहारव्यतीति पाठस्तु सुगम एव । दव्यापहारभ्यतीति 

पाठान्तरम्।भत्र विशेषसामान्यपदोलिखेन तक्रकोण्डिन्यन्यायविषयता सूचिता। तथा च ना- 

प्रमाण्यं नापि विकल्पः । किंतु विषस्य सामान्यापवादकत्वेनापहाररूपविषयविरेषे दवैग्- 

ण्यादिविधायकेनानेन विहोषवाक्येन सामान्यतो विधायकं नारदीयं बाध्यत इति 

मावः ॥ २३० ॥ 

ज 

१.--१४. १. । २. त. पूेमिति नासि । ३. थ. द. मू । ४. त. न्यालक्। 
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सादृक्षिकंस्य प्रयोजयितारं प्रलयाह-- 

यः साहसं कारयति स दाप्यो हिगुं द्मम् । 

यश्ेवमुाऽहं दाता कारयेत्स चतुयुणम् ॥ २६३१ ॥ 

यस्तु “साहसं कुरु' इतिधाचैव कारयति असौ साहासिकादण्डात् द्विगुणं दण्डं 
5 दाप्यः | यः पुनः "अहं तुभ्यं घनं दास्यामि, वं कुरू इत्येवमुक्त्वा साहसं कारयति स 

चतुगुणं दण्डं दाप्योऽनुबन्धातिरयात् ॥ २३१ ॥ 

साहसिकविशषं प्रलयाह- 

अघ्याकरोशातिक्रमकरद्धातभायगप्रहारदः । 
अन्यनापि प्रयोकृतय' यस्साहसं कारयतीत्यादि ॥ २३२॥ 
पूक्तान् द्विगुणे दण्डं कारापिता दाप्यः यस्त्वेवसुक्ता कारयेत् 'क्रियतामिदं; यद्यत्र 

कश्चिद्विरोधो मध्रिष्यति ततोऽहमेव निवैहणं करिष्याम” इति स चोक्तद्िगुणदण्डाञ्चतुर्गुणं 
दण्ड्य इलयवसेयम् ॥ २३२१ ॥ 

सादसिक्त्वादैव च--अध्योक्रोरातिक्रमकृदित्यादि ॥ २३२ ॥ 

सुबोधिनी 

अनुबन्धेति--अजुबन्धाधिक्याद् दो षाधिक्यादिति यावत् ॥ २३१ ॥ 

बाख्भद्री 
साहसं विद्यते यस्य स साहसिकः । “अत इनिः” ईति ठन्। तस्य प्रयोजयितारं द्विध 

परति एवेनाथेदानब्यवच्करेद्ः । अत एवापोनरक्तयं साकां त्वात् प्रयासत्तराह-साहोति 

प्वोक्तादित्यथैः । दातेति वृजन्तस्य भावित्वाद्धाविष्यामि इत्यध्याहारः । तत्फङ्ितिमाह-- 
दास्यामीति । यद्वा भविष्यस्सामान्ये भ्यत्ययेन छद् । न्यूनतां निराचष्टे - त्वामेति 
रिङ्थो विवक्षित इत्याह--यतीति, एवमग्रे सवैत्र बोध्यम्| तत्र देदम!ह-अनुबन्धेति; 
दोषाधिक्ष्यादिस्यथः ॥ २२१ ॥ 

१. ख. घ. साहसस्य । २. ख स्येवयुक्ता । ३. थ. दु. ण्न्धातिशयादिति । ४. भ० ५. 
र. श १ ५५. ।॥ 
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संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदक्रत् ॥ २३२ ॥ 

सामन्तकुडिकार्दानामपकारस्य कारकः । 
पञ्चारात्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३३ ॥ 

अध्यस्याघाहस्याचायंदेः आक्षिपमाज्ञातिकमं च यः करोति, यश्व भ्रातृभार्या 
ताडयति तथा संदिष्टस्य प्रतिश्वुतस्याथेष्याप्रदाता, यश्च सुद्धितं गृहसमुद्धाययति, 
तथा स्वगृहक्षत्रादिसंसक्तगृहश्चत्रादिस्वामिनां कुलिकानां खकुलोद्धवानां--आदिग्रह- 
णात् स्वग्राम्यद्वदेशीयानां च--योऽपकता,-- ते स्वे पञ्चादासमणपसिमेतेन दण्डेन 
दण्डनीयाः | २३२ ॥ २३३ ॥ 

किं च-- 
स्वच्छन्दवि विक्र 

चछन्दविधवागामी विक्रुष्टे नाभिधावकः । 
अकारणे च विक्रोष्टा चण्डालश्चोत्तमान् स्पृशेत् ॥९३४॥ 

शूद्रभबजितानां च दैवे पिच्ये च भोजकः । 
सामान्तकुटिकादीनामित्यादि ॥ २३३ ॥ 
स्पष्टाथों शोको ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 

तथा स्वछन्द्विधवागामीत्यादि ॥ २३४ ॥ 

दुद्रनरजितानां चेत्यादि ॥ २३५ ॥ 

सुबोधिनी 
सर््येति--अष्यौक्रोशश्चातिक्रमश्च तो करोतीति तकछदिति समासः } ते सर्वे- 

बाङंभद्री 

अष्यौः--^“ पादाष्याभ्यां च ' ईति यत् । अष्यैस्याऽऽकोशातििक्रमो करोतीति समासः । 
तदाद--अध्यस्याघोर्हति। तस्य सापोक्षत्वादन्याथै पुवेण सिद्धप्वाच्चाऽऽह--अङ्घेति | 

नात्रमेदो विदारण्--समुदेयस्य वेय्यथौपत्तेः । तल दण्डान्तरविधानास्चात आष्ट-- 
उद्वाटेति । सामान्तपदाथमाह-सगृहेति। कखिकेलयत्र^“अत इनिदति उन्। तश्फङ्ितिमाइ 

- स्वेति । ते सर्वे इति--प्रस्येकाभेति भावः ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 

१. च तणदण्डन । ख. ध, परिमितेन दण्डनीयाः! २. ख. घ. ण्दवि। ३. क. श्णं 

नच । ग, श्णेन । ७. सथ ५. ४, स्थ. ¦ ५. अ०५. २. ११५. | 
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अयुक्तं शापथं कुवन्नयोम्यो योग्यकमेदरत् ॥ २३५ ॥ 

वृषश्ुद्रपशनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातच्त् । 
साधारणस्यापलापी दासीगभविनारद्रुत् ॥ २३६ ॥ 

पितापुत्रखस्भातदम्पयाचायैरिष्यकाः | 

एषामपतितान्योन्यलयागी च शतदण्डभाक् ॥ २३७ ॥ 

नियोगं बिना यः स्वेच्छया विधवां गच्छति, चौरादिभयाकुखेरवकरुटे यः 
राक्तोऽपि नाभिवावति, यश्च वृथक्रोशं करोति, यश्वण्डालो ब्राह्मणादीन् स्पृशति; 

यश्च शद्रपराजितान् दिगम्बरादीन् दैवे पिथ्ये च कमणि भोजयति, यश्वायुक्तं 
'मातरं ्रछष्यामिः इयेवं शपथं करोति, तथा यश्च अयोग्य एव दुद्रादिर्योग्यकमौ- 

ृक्षषुद्रपशरनां चेत्यादि ॥ २२६ ॥ 

पितापुतेत्यादि ॥ २२७ ॥ 
एतदपि इरोकचतुष्टयं स्पष्टाथमेव ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 

सुबाधिनी 
कनः ५, पड 

इति- ते सवं प्रयेकं पञ्चाश्ष्पणपरिमितेन दण्डनीया इत्यथः .॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 

इति मह्वविश्वेश्वरविरचितायां सुबोधिन्यां साहसप्रकरणम् ॥ 

बारुभ्वी 

कितचेति-- साहंसिकाविरषान्तरं प्रस्यन्यदण्याहेत्यथः। स्वच्छन्दामिति 'कयाविरेषणम्। 

तदथमाह-- नियोगामिति, ~ ताच्छीय्ये णिनिः । तन्न विक्रुष्टे महताशब्देनाऽऽह-- 

दाक्तोऽपीतिः- तन्निवारणे इत्यादिः । एतेन अशक्तस्य दण्डाभावस्तथा वेतः सूचितः । 

अपिधिसेधेऽनोचिस्ये वा, न तु समुच्चये । अकारणे इत्यस्यार्थो-- वृथेति। अत्र चिक्रोशे 

१,क.घ.वृक्ष।२. ष््ेचयो। 
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ध्ययनादि करोति, वृषो बर्कवदेःश्ुदपरवोऽजादयः--तेषां पुस्खस्य प्रजननराक्तेः 
विनाशकः,-वृक्षचुद्रपद्यूनामिति पठे दिडग्बयोषधप्रयोगेण वृक्षदेः फप्रसूनानां 
पातापेता-साधारणमपडठंपति साघारणद्व्यस्य वञ्चकः, दासीगेस्य पातयिता 

च, ये च पित्रादयोऽपतिता एव सन्तोऽन्योन्यं व्यजन्ति ते सर्वे प्रत्येकं पणरातं 

दण्डाहा भव्न्ति ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 
॥ इति सखाहसप्रकरणम् ॥ 

सादसप्रसङ्गात्तत्सदश्चापरायेषु निभैजकादीनां दण्डमाह-- 

वसानख्रीन्पणान् दण्ड्यो नेजकस्तु परांशुकम् । 

विक्यावक्रयाधानेयाचितेषु पणान्दञ् ॥ २३८ ॥ 
नेजको वघ्नस्य धावकः स यदि निर्णजनारथं समर्पिताने वासांसि स्वयमा- 

च्छादयति तदाऽसौ पणत्रयं दण्डयः | यः पुनस्तानि विक्रीणीते अवक्रयं वा 

भक्षारनाथै समितं वसानरक्खनित्यादि ॥ २३८ ॥ 

परांञ्ुकमुच्छृष्ट वसम् ; तत्परिधाने रजकस्य त्रिपणो दमः । एवं मध्यमाधर्मषु 

सुबोधिनी 

तत्पद्रशसोक्तै---साहसरसदश्चापराघा वसख्रघावकादिभिः च्छियमाणा परवखवसना- 

दयः । तेष्वपराधेषु तत्तक्कतृणां दण्डो वि्घयत इयथः । अवक्रयं वेति-अवकयं वा 

बाङभद्री 

निदेस्याह--आक्रोरामिति । शअदस्सच् भजितानिष्येकम् तदाह--दविगम्बेति । पठे- 
पटे तु । फटेति--तथा च प्रजननश्चक्तेनपरोन बन्ध्यता तेषां सम्पन्नेति भावः । एषां-- 

पित्रादीनां मन्ये अपतितम्, अन्योन्यं मिथस्त्यजतीति शाब्दोऽथैः । तत्र फटितमाह-- 

पित्रेति ॥ २३४॥ २३५ ॥ २३६॥ २३५७] ईति साहसप्रकरणम् ॥ 
एतदवान्तरभ्रकरण खङ्गतिमाह-साहसेति । तत्सद्शेति-यथा तेषां समक्ष 

तत् क्रियमाणं साहसं, तथा वद्लधावकादिभिरपि सकख्जनसमक्षं परवस्त्राच्छादनादिं 

क्रियमाणमिति । त्स्य तत्सादश्यात्तत् प्रसङ्गात्तद्पराध क णां तेषां दण्डमाहेव्यथः | 

निजको--वद्धावकः । आदिना-वक्ष्यमाणसवेपखिहः । अत एव दण्डमिति 

जातावेकवचनम् । नर्णेजन--प्रक्षाख्नम् । अवेति -- करोतीति । गेषमाह- 
[1 

१, 'साधारणमपदङ्पति ` क्वचिन्नास्ति । २. वि. यापक । 
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“एतावत्काटमुपमोगार्थं ब्ल दीयते मद्यमेतावद्वनं देयम् इयेवं भाटकेन यो ददाति, 
अधित्वे वा नयति,स्वसुदृद्धवो याचितं त्रा ददाति असौ प्रत्यपराधं दश्च पणान् दण्डनी- 

यः| तानि च वच्नाणे उरक्ष्णसास्मखीफलके क्षाकनीवानि न पाषाणे, न च 

व्यव्यसनीयानि, न च स्वगृहे वासयितन्यानिः; इतरथा दण्ड्यः--““शात्मञे फटके- 

ररुकषणे निञ्याह्यसां स नेजकः | न च वासांति वासोमिर्निहैरेन च वासये।|) इति? 
मनुस्मरणात् । यदा पुनस्तानि प्रमादानारायाति तदा नारंदेनोक्तं॑दष्टग्यम्-- 

४४ मूल्याष्टभागो हीयेत सकृद्धोतस्य वाससः | द्विः पाद न्निस्तृतीयादाश्चतुधौतेऽमेव 
च|| अधेक्षयान्त परतः पादां्चापचयः कमात् । यावक्षीणदश्चं जर्णिं जीर्णद्यानियमः 
क्षये ॥'» इति । अष्टपणक्रीतस्य सङकद्धौतस्य वदस्य नाशितघ्याष्टमभागोनपणे 

पणापचयकल्पना ; तथाऽभ्यासापेक्षयाऽप्यतिरेक कल्पना । विक्रयादिकरणेषु तु स्वामि ने 
मख्य राज्े दुण्डश्चेल्यवसेयम् । माटकेनापैणमपक्रमः ; आधमनमाधानम् । स्पष्टमन्यत्॥२३८॥ 

सुबोधिनी 

थो दुदातीष्युत्तरेणान्धयः। अवक्रयस्वरूपमवं दुद्रीयति-- एतावत्कारुमिति,--भाटकं यथा 
भवति तथेध्यथः । मूल्याष्टमाग  इत्यादिनारदवचनजातं व्याचष्ट--अ्टपणक्रीतस्येति 

बारभट्धी 

तावदिति ददातीत्यन्तेन । भाटकाभरेति पडे तस्वेनोपराक्षितं कृ्स्नमित्यथैः इत्येवमिति- 
संभाष्य) शाटक --वञ्मिष्यथैः । तथां च तथा दानमवक्रय इति भावः। अत्र न धनग्रहणमि- 
व्याह-- स्वेति | विशेषमाह--तानि चेति। श्ास्मल्ीधकारे दारूणि । ^ पिच्छिरापूरणी- 
मोषा स्थिरायुः शास्मरिदधियोः।*°ईंयमरः। व्यत्यासेति-बिनिमयं प्रषयेत्। प्रमादादिति 
-अभ्रमाद् तु, जन्यथाद्रष्व्यमिति भावः। नारदीयमादितो व्याच््-अष्टपणेति | बहु्नीहिः 
मूल्य मन्यपदाथः । अवाधिविना भष्टमांशादितो म्यूनताया दुवैचनघ्वात् , दिङ्मात्र- 
प्रदशनाये दंंक्तमिति बोध्यम् | क्षये इति चरमे ग्चराह-नाङीति पणन्युनं, 

१,-«. ३९६९. । ३. द्वि. व्, ४६. । 
कोन 
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मूल्यं देयम् ; द्विर्घोतस्य तु पादोनं; त्रिरधोतस्य पुनस्तृर्तीयांशन्यूनम ; चतुर्घोत्यारधं 

पणचतुष्टयं देयम्। ततः परं प्रातनिर्णेजनमवरिष्ं मूल्यं द्िपणोनम् पादपादापचयेन 

देयं यावञ्जीण जीणेस्य पुननाशितस्येच्छातो मूल्यदानकस्पनम्॥ २३८ ॥ 

सुबोधिनी 

हस्यादिना। जवधिमन्तरेणाष्टमांशादिमभ्यो न्युनताया वत्तुमशक्यत्वाद् दिङ्मात्रप्रदशेनाया- 

शपणमृस्यकथनम् । अष्टमभागोनं सप्तपणा इस्यथः । पादोनमिति चतुरथाशकान्यूनाम् । 

““'अर्धक्षयात्त परतः'' इव्यञुमंश्चं व्याच््-- ततः पराति | अयमभिप्रायः --अष्टपणकरी- 

तस्य वाससश्चतु्ं प्रक्षाखने नष्टस्य मूस्याद्धंस्य पणचतुष्टयस्य क्षयो जायते । पञ्चमप्रक्षा- 
रुनादिष् नष्टस्याधेमूल्यक्चषयादुपरि क्षयो जायते । एवं 1स्थत्ते पञ्चमप्रक्षाल्ने नष्टस्य पाद्- 
न्यूनं मृस्यमवरिष्टपणचलुष्टयान्मृस्यात् त्रयः पणाः । ष्ठे तु क्षार्ने नष्टस्यावशिष्टपणत्रि- 
तयाच्चतुथीशञन्यूनारमो > । एवं यावता कारेन वद्ध जीणे नवति दावदेव चतुथोशान्युनं 
मूल्यं देयम् । जीणंता च दुज्ञासु क्षीणासु भवतीति । “"रजणस्यानियमः पुनः '* इत्यञुमंं 

ग्याच््-- जीणैस्य पुनरित्यादि । अयमथेः--जीणैस्य नाशे परीक्षकाणाभिच्छेव मूल्य- 

दानकस्पनायां प्रमाणं न पूर्बोक्छरीलया वचनभ्रबरृत्तिनोपि स्वेच्छाभ्रदरत्तिरिति ॥ २३८ ॥ 

बारुभट्री 

सक्षपणास्मकं । घोतस्येत्यादेऽरगरेऽपि सम्बन्धादाह--्रर्घोतेति । पादोनं चतुर्थाश्ञन्यूनं । 

तदह-परणेति | षर्पणारमकमिलयथः । अधेक्षयादिति ब्याच््टे-ततः परभिति। 

इदं परत इत्यन्तस्य भ्यास्यानम् सावैविधिभक्तिकः प्रथमान्तात्तलिः । प्रतीति वीप्सायाम- 

म्ययीभावः । अवशिष्टं अधौराक्रेन तच्करमेण | क्वचित्तथेव पाटः । जणिरमेल्न्तं प्वान्वयी- 
व्याह-- यावरज्नीणमिति ।जीणेता च दशासु क्षीणाघु ज्ञेयेव्येतदथं मूके क्षीणदशभिध्युक्तम् । 

अधैक्षयोत्तरं पञ्चमग्रक्षारनादिषु अवशिषटस्याधंमूल्यस्य पादपादाय च तत् कमेण मुस्क 

मेणति पञ्चमप्रक्षाख्ने पणचतुष्टयात्मकमूल्यादेकपणोनं पणन्रयात्मकम् । ष्टे तत्र | 

पणत्रयात्तसमात्;, पादनं सपाद्पणद्रयाव्मक । सप्तमे तत्र, स्पाद्पणदयात् पादो- 

नं, किंचिदधिक साधैपणात्मकमित्यादि बोध्यमिति भावरः । जीणिस्यानियम इति 
ग्याच््े -जीणेस्येति । अनियम इति अस्य प्राग्बाचनिकनि यमाभाव दत्यथः । तथा स- 

ति सवैथा तद्भावो नेति ध्वनयितुं नियमपद्सूचितमाह--इच्छात इति | परीक्षकाणा- 

मिछात इत्यथः; । तथा च जौर्णनाशे परीक्षकाणामिच्छैव मूल्यदानकल्पनायां प्रमाणे नप्रा- 

गुक्तवचनग्रद्तिनौपि स्विच्छाप्रदृ्तिरिति भावेः ॥ २३८ ॥ 
जयन र न गयम 

१. ग. घ, च, पादप । ख. पदद्य | 
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९ [९ (= « विर्पणे 

पितापुत्रविरोधे त॒ साक्षिणां चिपणो द्मः | 
€ श 

अन्तरे च तयीयः स्यात्तस्याप्यष्टमुणो दमः ॥ २३९॥ 

पितापुत्रयोः कर्हे यः साक्ष्यमङ्गकरोति न पुनः करृहं निवारयति असौ 
णत्रयं दण्ड्यः। यश्च तयोः सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूर्भवप्यसौ-चकारात्तयोरयः 
कहं वधेयति सोऽपि--त्रिपणादष्टगुणं चतुर्विरातिपणान्दण्डनीयः । दम्पत्यादिष्व- 
यमेव उण्डोऽनुसरणीयः ॥ २३९ ॥ 
स ता तो 

भमन पतन 

क प ४ [प श क, विक न एवमादेयन्य वहारे तावदण्डन्यवस्थोक्ता । पितृक्ृते तनादेयन्यवहारे- (पतां 

पुत्रविरोधादार्वित्यादिः ॥ २३९ । 
सवत्र पितापुत्रादिविरोधेनादेयव्यवहारे साक्षिणो दष्टारो वा ये स्युः--साश्छिवचन- 

स्य रुक्षणाथत्वात्-- तेषां द्विशतो दमः । यस्तु पिता पुत्रादीनां चिररेषकरस्मात् तस्याप्य 
कतम् । यद्वा तयोरेव पिता पुत्रयोः यः सान्तरः स्यात् - व्याजस्यवहर्तेयथः । द्वयमष्ये 

तत् ।,अविरोधादयुक्तं स्वाभिग्रेत भ्यवहारसिद्धयथम् ॥ २२९॥ 

सुबोधिनी 
पूवं निणीजकादनिं दण्डमाटे्युक्तम् । तत्रादिश्ब्दवाच्यानां दण्डान् दुश्च॑यतति 

पिता। इसा्देभिः ^ पणस्योपरि संस्थाप्य ` इत्यन्तेः पञ्चदशभिः रोकः । करूहनिवारणस- 

मथः सन्नपि यः कलहमीदशस्थरेऽनि वारयन् साक्ष्यमङ्गाकरोति तस्य दण्ड दव्यनेनाभिभा- 

येणाह-- पितापुत्रयोरिति । दम्पदयादिष्वपीति--मादिसब्दात् गुरुशिष्यभ्रमृतयो शर 
द्यन्ते ॥ २३९ ॥ 

बार्मद्धी 
अथ प्रागुक्तादिक्चब्दसम्राहाणां क्रमे ग दण्डानाह-पितेलयादि-पण्यस्योपरीव्यन्तेःपश्द शभिः 

प्यः केवर तस्साक्षिणो दण्डो नाभिमतः;तथा सति साक्षिस्बोच्छेदापत्तेः। तदभावे कचित् विवा. 

दपीरेसमाप्ट्य भावापत्तश्चःङिन्तु यः करूहनिवारणसमथेः सन्नपि तमनिवारयन् साक्ष्यमङ्खीकरो- 

ति तस्य दण्ड इत्याशयेन भ्याचष्ट -पितेति| तथा च न तावन्मालदण्डप्रयोजकं किन्तु अन्यद्पी- 

स्याह नपुनः कर्हमिति। इदमगेऽप्यु भयश्च ज्ञेयम्। त्रिपणं इति बहुन्रीहिरिाह-पणत्रय- 

मोति। साकाक्षस्वात् प्रयासत्तेराह-- त्रिपणारिति। चदुविंशतिरेति भ्यस्तपाठः। तुल्यन्याय- 

व्वादाह- दभ्पयादिति । आदिना गुदशिष्यादिपरिम्रहः । पूर्वोक्त पृथगाध्यायान्ते 

रक्षम् ॥ २३८ ॥ 

१, बि. द्विर॒तो । २. वि. शटशतो । 
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वुखा सासनमानातां न्नाणकस्य च । 

एभिश व्यवहतो यः स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ २४० ॥ 
दुखा तोकनदण्डः ; रासनं पूर्वोक्तम् ; मानं प्रस्थद्रोणादि; नाणकं 

मुद्रामिीहतं दरम्मनिष्कादि;ः--एतेषां यः कूटकृत् देशप्रसिद्धपरिमाणादन्यथा न्यून- 
त्माधिक्य वा द्रम्मदेरव्यवहारिकमुव्रीलवं बा ताम्रादिगमत्वं वा करति यश्च तैः ~ 
कुटैजानन्नपि व्यवहरति ताबुभौ प्रवयेकसुत्तमसाहसं दण्डनयौ ॥ २४० ॥ 

नाणक्पर्रीक्षिणं प्रव्याह- - 
, [ ५ 9 य॒ 

अकूटं कूटकं ब्रते द्रुटं यश्चाप्यकूटकम् । 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥ २४१ ॥ 

यः पुननाणकपरीक्षी ताश्रादिगमेमेव द्रम्मादिक सम्यागिति ब्रूते सम्यक् च 10 
वा कूटकामिति असावृत्तमसाहसं दण्डयः ॥ २५१ ॥ 

८4 

त॒खाशासनमानानामित्यादि ॥ २४० ॥ 
शासनग्रहणं सवैरेख्यलक्षणाथम्। सानानि.-------प्रस्थत्रमुतीनि। सपष्टमन्यव्॥२४०॥ 

^ "अदा ५१ ५ (५ ष 

जानन्नपि त खोमादिना--अकरूट कूट कमित्यादे ॥ २४१ ॥ 

तुश्चब्दः सखुवणमाणिक्यादावपि उक्तदण्डञ्ापना्थः ॥ २४१ ॥ 

बाट्मट्री 

राजपत्र दम्मनिष्कादयो मूर्प्राध्यायविष्तो प्रपञ्चिताः कटं कैतवं तत्स्वरूपं सर्वं केमण भ्रति- 
पादयनू कूटकृदिति भ्याच््टे--देरोयादि। स्थरत्रयेऽन्यथेत्यन्तं तस्स्वरूपं सवैन्र कमेणग्रति 

पादयन् तदपि देधेलयाह- ्रम्मादोरेति। उत्तरा व्यच एतैरेति कूटैरिति। भशौयच्। 
पूवोक्तेः कूटकृद्धिरित्यथः । जानश्चिल्यनेन जानतो म्यवहारे दण्डाभावः सूचितः । 
व्यवहारमान्रं न ताव द ०डप्रयोजक दोषस्यतुस्यस्वादिति जानच्निच्युक्तमिति बोध्यम् । परीश्चकं 
दण्डमिति शेषः । कुयादिति बरूयादिलयथेः। क्रचित्तथेवपाटः।उमयन्न स्वार्थकन् । सनाणेव्यस्य 

सान्निध्यात् भ्यतिक्रमेण व्याच्ष्टे-ताम्रादिति । इतीलयस्य उभयत्र बरुयादिति शेषः ॥ २४०॥ 

वितयं सदैव राधवेन व्याच्े-यः पुनरिति ॥ २४१ ॥ 
== --------~--~-~~ 

१.थ ज. पुद्राद। २. ख ध. च. म॒द्रातं। 
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चिकिध्सक भ्रव्याह- 

भिषङ्मिथ्याचरन्दाप्यस्ति्य्ु परथमं दमम् । 

मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषूच्मं दमम् ॥ २४२ ॥ 
[काक 

यः पुनभिषक् मिथ्या आयुव्ैदानमिज्ञ एव जीवनार्थं "चिकित्सितज्ञोऽहम्? इति 

तिथेङ्मनुष्यराजपुरूषेषु चिकित्सामाचरत्यस यथाक्रमेण प्रथममध्यमोत्तमसाहसान् 
दण्डनीयः | तत्रापि तियगादिषु मूल्यविरेषेण वणैविरेषण राजप्रव्यासत्तिविदेषण 

दण्डस्य छब्ुगुरुमावः कस्पनीयः ॥ २४२ ॥ 

अक्ानाद्विपरोते व भिषाडिमथ्याचरान्नित्यादि ॥ २४२ ॥ 
षडावो वणोपज्दस्तियञ्चः । विटा मानुषा क्षत्रियवाद्यणाश्च । राजमानुष- 

मेवं मिथ्याचरतो वेद्यस्य भ्रथमसाहसादयो दण्डाः । उदाहरणा चेतत् । सर्वथा चिकि. 
सस्यस्वरूपं पीडाविश्ेषं च वैदयक्ृतमारोच्य यथार्हदण्डकस्पनेत्य वसेयम् ॥ २४२ ॥ 

सुबोधिनी 

तियेगारेषिति - तिश्च मृख्य विशेषेण मानुषेषु ब्राह्मणल्वादिवणीविशेयेण 

राजपुरषेषु प्रत्यासत्तिविरोषेण दण्डस्य गुरते रघुन्वं च कल्पनीय मित्यथेः ॥२४२ ॥ 

बाटेभद्री 

मिथ्यायुरिति-चरश्रित्या्थम् । सहेतुकमाद-- जीवेति। जीवनार्थमित्यस्य अभिमचिकिष्सा- 
दान्वयः। इतीष्यस्य ब्रुवन् इतिशेषः तिये, पड्युपक्ष्यादयः विशेषमाह-- तत्रापीति। उच्छद- 

डष्वपील्य्थः, द्िषुयथा ऋमेणाह-- मूल्येटयादि । तियक्षु मूख्यविशेषेण मानुषेषु बाह्यण्वा- 
दिवणा्शेहेण राजयुरुषेषु तध्यलयासत्तिविरशेषेण दण्दस्य गुर्स्वं खघुत्वं च कल्पनयभि- 
लयथः ॥ २४२ ॥ 

१, ख. दण्डधः । 
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अबध्यं यदरच बध्चाति बद्ध यच प्रमुञ्चति । 
अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ २४२ ॥ 

यः पुन्बन्धनानहमनपराधिनं राजाङ्गया विना बध्नाति यश्च बद्धं व्यवहारा- 
शमाहूतं अनिशत्तन्यवहारं चोत्सृजप्यसौ उत्तमसाहसं दाप्यः ॥ २४३ ॥ 

मानेन तख्या वाऽपि योँऽङमष्टमकं हरेत् | 

दण्ड स दाप्यो हिरातं वुद्धौ हानो च कल्पितम् ॥ २४४ ॥ 
यः पुन्वेणिक् व्रीहिकापौसदेः पण्यस्याष्टममेशं॒कूटमानेन कूटतुख्या वा 

अन्यथा वा परिहरति असो पणानां द्वितं दण्ड्नायः । अपहृतस्य दन्यस्य ॒पुन- 
द्धौ हानौ च दण्डस्यापि बृद्धिहानी कस्प्ये ॥ २४४ ॥ 

अबध्यं यस्च बधातीत्यादि ॥ २४३ ॥ 
अप्राप्ठव्यवहासे व्यवहारेण स्पष्टीकृतः ॥ २४३ ॥ 

अक्टेनेव कोरु मानेन तुख्या वाऽपीत्यादि ॥ २४४ ॥ 

सुबोधिनी 

०५ अप्राप्तव्यवहारम् !* इत्यस्य पदस्याथमाह-- अनिव्रत्तोतिे ॥ २४३ ॥ 

कूटमानादिनाऽपदृतस्य द्रव्यस्याष्टमांश्षादप्यधिकतवे न्युनत्वे वा दण्डद्रभ्यस्यापि दिच्- 
ताद्टुदधि हानि च कल्पये दित्याह-अपहृतद्रव्यस्येति ॥ २४४ ॥ 

बारभद्री 
विशेषशब्दपरा. । अहेतुकत्वं सूचयन्नाह--अनपेति | भत एवाऽऽह-राजज्ञेति | 

अस्यानुषंगेणाभ्रे उभयत्र सुर्य उपयोग इति तत्वम् । प्रसुचतील्यस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्रा 
न्वय इत्याह -यश्च बद्धामिति। अप्रा्षव्यवहारमिलस्याथमाह -अनिवृततेति | २४३ \ 

अपण्यस्य विक्रेयस्य योग्यतया आह -- कुटेति । अपिसञुचयमाह-- 

अन्यथविति । मृरे दिशतभिति बहुवीहिः। दृण्डः अन्यपदाथः। तत्फङ्तिमाह--पणानां 

दविरातापीति । अत्रापि बहुनीहिर। समूहोऽन्यपदाथ इति विश्षः।तुयपादं ग्याचष्ट-अपेति। 

कृटमानादिनाऽपदहृतस्याटमां शादप्यधिकलव न्यूनत्वे चा दण्डदरभ्यस्यापि द्विशताद्काङ्धेहौनिश्च 

कर्पय इत्यथैः ॥ २४४ ॥ 
729 
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भषजस्रेहटवणगन्धधान्यगुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन् हीन पणान् दाप्यस्तु षोडरा ॥ २४५॥ 

मेषजमोषधद्रन्थम् ; स्नेहो घृतादिः ; गन्धद्रन्यमुरीरारि ;-आदिशब्दा- 

द्विडगुमरीचादि--एतेष्वसारं ख्यं विक्रयार्थं मिश्रयतः षोडङपणो दण्डः ॥२४५॥ 

किंच-- 

मृच्चमंमणिसूत्रायःकाष्ठवल्कख्वाससाम् । 

अजातो जातिकरणे विक्रेयाष्टगुणो दमः ॥ २४६ ॥ 
® © क न विद्यते बहुमूल्या जातियाभिन्मृचमा्ैके तदजाति; तस्मिन् जातिकरणे 

एतदपि स्तयद्रन्यसारतापेक्षया ज्यवस्थापनीयम् । स्पष्टमन्यत् । २४४ ॥ 

[4 चिकीषुं रै भेषजस्नेहे 

साद्दयादिना कतुः अर्म ‡ त्यादि || २४५ || 

हीनं हेनमूल्यम् । ऋञ्वन्यत् ॥ २४५ ॥ 

केतुः पण्यस्वरूपाज्ञस्वमभेप्रेटय मृच्ममणिसूब्राय इत्यादि | २४६॥ 

बाङंभद्री 

भेषजेति--्ंढे गतिः प्राग्वद्रन्धशब्दोऽघ्र ताद्शद्रम्या वाची ¦। दीनपदा्थ- 

माह--असारेति ॥ २४५ ॥ 

कि चेति--दद्शो विषयोऽन्योऽप्युच्यत इ्यथेः । मके बाससीति सप्तम्यन्तं 

समाहारन्दर इत्याह--न विदयते इति । जातिरत्कषं इत्याह-बाह्विति। तस्मिन्नेति- 
@ इ 

जातिशचू्यश्धृदादिके इस्यथैः । वृततीयादिष्विति वा पुंवद्धावातपुम्नेति भावः । 
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विक्रया गन्धव्णैरसान्तरसञ्चारणेन बहुमृद्यजातीयसाद्स्यसम्पादने ; यथा- 
मद्टिकामोदसञ्चारेण मृत्तिकायां सुगन्धामरुकमिति; मार्जारचमौणे वणोत्कपापादने- 
न व्याप्रचर्मति; स्फटिकमणौ बणोन्तरकरणेन पदमराग इति; कापांशिके सूत्र 
गुणोत्कषधानेन पद्सृत्रमिति ; कालयते व्णोत्कघांधानेन रजतभिति; बिल्वकषटे 
चन्दनामोदसञ्चारणेन चन्दनमिति; कङ्कर तगाल्यं ख्वङ्घपितिः कापाक्िके वास- 

सि गुणोत्कर्षाधानेन केयमिति; विकरेयस्याऽऽपादितस।दद्यध्य गृचम॑देः पण्यस्या- 
गणो दण्डो वेदितन्यः ॥ २४६ ॥ 

समुद्रपरिवतं च सारभाण्डं च छत्रिमम् 

गदादीनामजालं जाव्यमित्यपि करत्वा विक्रीणन्नुक्छषोडशपणाष्टगुणं दण्डयः; । 

स्पष्टमन्यत् ॥ २४६ ॥ 

यदि तु सुदढरकादिस्थं दृशेचिस्वा समुद्रकान्तरपरिवंतनेन कपूरादिद्धम्यं ्त्रिमरूरणेन 
[न ® 9 1, @* 9 

वा कश्चिदाधानं विक्रयं व। कुयौत् तस्यापि व्याजव्यवहारणः समुद्रपरवतं- 

सुबोधेनी 
पिकरेयस्येति-~ अयमभिप्रायः, -- चणौन्तराद्याधानेनाऽऽपादितपद्मरागाद्यात्मकस्य 

स्फटिकादेविक्रेयद्रव्यस्य यन्मूल्यं तस्मादष्टगुणो दण्डा आद्य इति ॥ २४६ ॥ 

बाकुभट्धी 
जातिकरणे इव्यत्रमुख्यजातेः-- तत्र॒ बाह्यणाऽपि दुष्करस्वाव्-सदेतुकर्मथमाईद - 

चित्रेयाटि । सम्पादने इत्यन्तेन गन्धेत्यादिद्वन््रगभे। मयुरव्यंसकादिः| जातीयेति- 

जातीयस्य सखादद्भेखयंः । उक्छमेवोदृहरणेन प्वेशदयति-- यथेलयादि -- तद्का 

न्तत्वाभावात् सुगन्धेलत्रैवं न आमलक सतिकाया एव बोध्यम्। गुणकाष्टेति गणेत्करषे- 
स्यथैः। कवित्तेथव पाठः| एवममरेऽपि-कार्ष्ण(ति,-ङष्णायसविकाराद्ाविस्यथेःघुनग॑न्धोद्ः- 

हरणमाह---नित्वेति । सोदाहरणमा८ “कङ्कर इति । प्रसद्धादेव कसुमग्यावरृत्तये आ- 
क क क श $ क 

ह~ त्वागेति | तद्रसमध्ये तज्निक्षपण तद्कललासिग्य्छरिति भावः । पुन्वंगेस्योद्ाहरणमाह 

--का्पति,--तस्सूत्रनिर्मितमिल्यथेमेविकरेयेव्यस्य ब्याख्या-पण्यस्येति। वस्स्वरूपमाह- 

मादिति । गन्धान्तराद्यापाद्नेन भापादित सुगन्धामरूकल्वादेखदादे रित्यथः । अष्टेति-- 
& 

यन्मूस्यं तस्मादिति शेषः ॥ २४६ ॥ 
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आधानं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना ॥ २४७ ॥ 

भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्पणे तु शतसुच्यते । 

दहिपणे दिशतो दण्डो मूल्यवुद्धौ च वृद्धिमान् ॥ २४८॥ 

मुद्रः पिधानं, सुद्ेण सह वर्तत इति समुद्रं करण्डकं; पखितेनं व्यत्यासः; 

योऽन्यदेव मुक्तानां प्रणी करण्डकं दरोयित्वा हस्तटाघवेनान्यदेव स्फाटेकानां पणे- 

करण्डकं समर्पयति यश्च सारभाण्ड कस्तूरिकादिकं कृत्रिमं कला विक्रयमाधि वा 

नयति तस्य दण्डकल्पना वक्ष्यमाणा वेदितन्या । छत्रिमकस्तूरिकादेमूल्यभूते पणे 

भिन्ने न्ने न्यूनपणमूल्य इति यावत् तस्मिन् रत्रिमे विक्रौते पञ्चाशत्पणो दण्डः । 
मन 

न व | ~. ~~~ 1 1 मी 

चेत्यदि।॥ २४७॥ 
उक्तार्थः शोकः ॥ २४७ ॥ 

किं स्वमत्यैव दण्डल्पनाः नेयाह- भन्ने पणे ठ पञ्च [इात्पणे तु रत. 

मुच्यत इत्यादि ॥ २४८ ॥ 

सुबोधिनी 
०८ भिन्ने पणे तु पञ्चाद्? इत्यु इोकं व्याच्े-त्रिमेव्यादिना ॥२४७५२४८॥ 

1 

बाठंभद्री 

करण्डेति-- “सञुदढकः सम्पुटकः" हम्यमरः । महाभाष्ये तु नेत---रूपं 

ङिम्खुपसौद्वयपूवेका , -रन्येष्वपीति उपयुक्तम् । परिवतं भवे क्त इव्याह--परीति । 

परसवतचेल्यस्यापि नयत इत्यत्नान्वयः । अतस्तात्पयीथैमाह--योऽन्येति | अन्यदेवेष्यस्य 

ग्यास्या-मुक्तानां पूणे दते। देवे षष्ठी| एवमभ्रेऽपि। साराण्डमित्यस्य सरभास्यस्याण्डो- 

इवमिष्यथेः । तदाह--कस्तूरीते। जथाच्छेषमाह- कृत्वेति | वध्येति- भिन्ने पणेवि- 

-यनेनैवेति भावः ! तामेव कथयन् तस्पद्ययुक्तरीत्योक्तब्युकरमेण व्याचे- छरत्रिमेति । 

आदिना तस्परिवतमरहः । मू्येति-- वस्त॒ इति भावः। विभिन्नत्वमन्यत्वम् । तच्च द्वेषा। 

तश्र बृदेवक्ष्यमाणस्वादाद--न्यूने इति । तात्पययमाह--न्यूनेति; बहु्ीहिः।एवमग्रेऽपि। 

तदाद-- तस्मिन्निति „तदे इत्यथः । पचेति--बहु्बाहिः। श्न्दाथस्योच्छस्वात्तास्पया- 
[1 

[व 

भन कम् 

[व 

१, दि. म; १३९. । 
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पणमूल्ये पुनः शतं, द्विपणमूर्ये दिशतो दण्ड इयेवं मूल्यक्द्धौ दण्ड ब्रद्धि- 
रुनेया ॥ २५४७ ॥ २४८ ॥ 

वणिजः प्रत्याह-- 

संभूय ऊुवेतामधे सबाधं कारुरिस्पिनाम् । 

अधेस्य हासं बृद्धि वा जानता दम उत्तमः ॥ २४९ ॥ 5 

राजनिरूपिताघेस्य हासं श्रद्ध वा जानन्तोऽपि वणिजः संभूय मिडिवा 
कारूणां रजकारदानां रिपत्पनां चिन्रकारादीनां सबाधं पीडाकरमघन्तरं 

[न 

अनिर्दिष्टविषये तु द्रव्ये मृस्यानुस्तारिणी दण्डकस्पनेव्यभिभ्रायः ॥ २४८ ॥ 

एव तावल्परल्येकव्यति #मेऽनुन्ञासनञुक्तम् । इदानीं कार्कादीनां संभूय व्यतिक्रमे 

शासनमाह--सभूय कुवेतामधघंमित्यादि ॥ २४९ ॥ 

संभूयैकमलन कारु्िरिपरनां साबाधं पीडाकरमन्यशिंस्िजनस्य त हव्यस्य वा 
कुवैतां काषौपणसहख्रदण्डः शिद्पाधेस्य हानो बद्धे वां कर्तव्यः] ये हि माजनादीनि 

दरग्याणि स्वयमेव कृत्वा विक्रीणन्तं ते शिल्पिनः कास्यकारादयः।ये तु पर क्रीयान्येव गृहादीनि 
निष्पादयन्ति ते कारवः । तेषामारंतुकदिर्पिजनस्यानवका चाथ कारयितृजनार्थीताक्या 

दा भघेस्य हानिं ब्राद्धं वा यदा कुः तदाऽयं दण्ड इत्यवसेयम् ॥ २४९ ॥ 

बाडभद्टी 

थमाह-पणेति । एवमग्रेऽपि । द्विपणेति बहुतरीहिगमे वहुबीहिः। अनेनेव बदधेरक्तसवा- 
~ । 

€ 

त॒यैपादवेय्यथं परिहरति--इत्येवमिति अनेन भकारेणेल्थे; । तथा चाधिकसंग्रहाथौ 

तदिति भावः ॥ २४७ ॥ २४८ ॥ 

वणिज इति सञ्ुदितात् प्रतीयथेः -- दोषस्य सयुदायनिषटप्वात् । भै 

तु प्रव्येकं प्रति तत्तदोषेणोक्तमिति ततोऽस्य भेदः । वक्ष्यमःणाक्तेराह-राजेति । आबा 

धजनकस्वात् साबाधस्वभिव्याह--पीडति। उछहेतोरेवाषमित्यस्याथेमाह--अघौन्तरमितिः 
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खामलोमात्वुवेन्तः पणसहस्ं दण्डनीयाः ॥ २४९. ॥ 
फि च-- 

संभूय वणिजां पण्यमनर्धणोपरुन्धताम् । 

विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५० ॥ 

+ ये पुनैणिजो भषित्वा देशान्तरादागतं पण्यमनर्घेण हानमूल्येन प्राथेयमाना 
उपरुन्धन्ति, महार्घण वा विक्रीणते तेषामुत्तमसाहसी दण्डो विहितो मन्वा- 

दिभेः ॥ २५० ॥ 
केन पुनरर्धेण पणितव्यभित्यत आद-- 

राजनि स्थाप्यते योऽधेः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 

10 कयो वा निःख्रवस्तस्मादणिजां खभ्त्स्यृतः ॥ २५१ ॥ 
ग्छदेवदेतो-- सभूय वाणजां पण्यभित्यादि ॥ २५० ॥ 

॥५ त्यहं 

केन तद्यर्घेण पण्यानां चिक्रय इद्युच्यते। राजनि स्थाप्येते योऽषेः प्रत्यहं तेन विक्स; 
(भप ( +" @ (# ५ श क्षी [ अ ० ( ॐ [ज 

श्यावा काय दत शषः। यश्चासो राजकुखाधाष्तान पुणवागदानरूपता दृवसखाधेः 
# 

न॒ 31^ 

विन्छीतानां पूवेक्रमः ॥ २५० ॥ 

करमत्--- यस्माच्च विक्रयो वाऽपि वणिजां लसभतः 

स्मृतः ॥ २५१ ॥ 

बारभदटर 
बाजमाह--खाभेति । यद्यपि मूरूमतेऽशीत्याधिकसहख्रपणार्मक उत्तमसाहसः, 

तथाऽपि विहिते इति वश्ष्यमाणोच्छः+---““ पणानां दे चप साधं प्रथमः साहसः स्तः । 

मध्यमः पञ्चविक्ञेयः सहसे त्वेवचोत्तमः ॥ ? इति मन्वनुबोघेनाऽऽह-- 

पणेति ॥ २४९ ॥ 
सञुदितानू प्रस्येवान्यदप्युत इत्याह--रवचेति। अथादाद-देशान्तरेतिअनेधेण- 

त्यत्र न ज्ञापनाय इत्याह--टानेति। मानाः सन्तः उपरुन्धान्ति प्रतिबद्धाविक्रयकं ऊुवैन्ति । 

यथास्थितविक्रये दोषामावादाह- महेति वर्तितम्यं भ्यवहतेन्यत् ॥ २५० ॥ 

१ (त | 4 वि 4 ¦ 1 $ [, । 
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क क राजानं सनहिते सति यस्तेनाघेः स्थाप्यते निरूप्यते तेनार्घेण प्रतिदिन 

क्रयो विक्रयो वा का्ेः। निगेतः स्रवो निःख्वोऽवेषः, तस्माद्राज॑निरूपितार्थायो- 
निःखवः स एव वणिजां कामकार, न पन स्वच्छन्दपरिकल्पितात् । मनुना 
चधकरण विरषो दरितः-प्रत्रे प्र्वरात्रे पक्ष मते तथागते | कुर्वीत चेषां 
परसयक्षमघसस्थापनं नृपः।' इति । २५१ ॥ 

स्तत इति वचनाह्धाभेनापि विक्रयो धम इति ज्ञायते ॥ २५१ ॥ 

सुबोधिनी 

अस्थिराघोणां पदार्थानां पज्चसु पञ्चसु दष गतेष पञ्चरात्र इति-जस्याथः, 
सत्सु स्थिरार्घाणां पक्षेपक्षे गते श्षां पूर्वोक्तानाम्धं राजा स्वसमश्चं ऊ्यदिति । अच्र 
वीप्सया दशसु दिनेषु मासे चातीतेऽधनिरूपणमिति न मन्तव्यम् । अप्तु पन्चरावा- 
नन्तर पक्षानन्तरमित्येव । वीप्सा स्ववरश्यकक्तभ्यतेन नित्यतां बोधयति वसन्ते वसन्ते 
ञयोतिषेतिव ॥ २५१ ॥ 

बारुभद्री 
(3 [९ क क [8 [१ [+ 9 < राजनीति- वरेगाव इतिवत् सीमापिकमधिकरणमिस्याह -- सानीति। अथादाद-- 

यस्तेनेति,--रो्ल्यथः । भरत्यहमिति शेषः । मूले निखव इत्यस्य नितान्तं स्रव 

इति नाथैः । तस्मादिव्यस्यानन्वयापत्तेराह- निरिति | वणिगिच्छाकसिपताघौद वशेष 
इत्यथः । मनुविरोधपीरे्टारं स्पषत्वारवानुसंदधान आह -- मनुनेोत्ति । च- 
स््रथ। पंचेति -- तथेत्यनेनान्यत्राप्युभयत्र वीप्सा सूचित । तथा चास्थिरार्घानां 
पंचसु दिनेषु गतेषु किंचित् स्थिराघोणां पक्षे गते स्थिरार्घाणां मासेगते सति, 
राजा ञप्तपुरेषेरषां सवैविदां वणिजां प्रत्यक्षं स्वसमक्षमित्यादि तटथख्यातारः । 
एषां पूर्वोक्तानां सति राजा आप्तपुरूषरेषां सर्वविदां वणिजां परत्यक्षं स्वसमक्षं 
ङयादस्यथः इत्यन्ये । ̂" तुरामानं प्रतीमानं सवे च स्यात् स्वरूक्षितम् । षटसु षट्सु च 
च मासेषु बुनरेव परीक्षयेत् ॥"‡ इत्यपि तेनोक्तम् । ^“ पक्षे पक्षेऽथवागते” इति पाठान्तरं 
भ्याख्याङृदादिसमत । अत्र वीप्साषोडशसु दिनेषु मसिवा गते इति नार्थः; किन्तु 
पचादुनाम्तर पक्षान्तरामधव्यव । वोप्सा तं अवरयककृंतया यावज्जीवं कर्तव्यतया च 
निस्यतां वोधयति । वसन्ते वसन्तञ्बो्तिषा इति मावः ॥ २५१ ॥ 

१. ख. ज. क्ष. निः सवो विशेषस्तस्मा० । २३. --८.४०१.।३. थ. द्, नतिषटोमे। 
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के च- 

स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णीत पञ्चकम् । 
द्दराकं पारदेद्ये त॒ यः सदययःकयविक्रयी ॥ २५२ ॥ 

स्वदेशचप्राप्तं पण्यं गृहीत्वा यो विक्रीणीते असौ पञ्चकं शतं पणते 
पणपञ्चकं खामं गृह्णीयात् } परदेशास्ाप्ते पुनः पण्ये चतपणमूल्ये दश पणादछ्छाभं 

गृह्णीयात् यस्य पण्यस्य प्रहणदिवसर एव विक्रयः सपद्यते | यः पुनः काठन्तैर 

विक्रीणीते तत्य कारोत्कषवशाह्कामोत्कषेः क्यः । एवं च यथार्धे निरूपिते 

पणते पञ्चपणो लाभो मवति तथैवार्घो रान्ना स्वदेरपण्यविषये स्थाप- 
नीयः ॥ २५५२ ॥ [| 

साभकल्पना तु वणिग्भिः यद्छयेव नेद्युच्यते। कथं तर ?- स्वदेशपण्ये ठत शत 

मित्यादि ॥ २५२ 
यो यस्य पण्यस्य सद्यः कयविशयी सयः त॑स्य दक पन्वकं वा गरह्णीया- 

दित्यथेः ॥ २५२ ॥ 

सुबोधिनी 

राज्ञा्घौ निरूपणीयः । वणिग्भिरपि स्वदेद््राप्ते पण्ये पणशते पञ्चपणा छामः 
परदेश्राप्ते तु दशपणराभ द्य इ्युक्तम् । एवं स्थिते राक्ता केन प्रकरेणाधेः स्थापनीय 

इति विवक्षायासुपरितनवचने परदेरधाक्षपण्येऽधेस्थापनस्य वक्ष्यमाणत्वात् तन्न्यायेनाथ- 

सिद्धमवेनिरूपणप्रकारं स्वदेशभ्राप्तपण्ये ददयति--एवं च यथाधे इति ॥ २५२ ॥ 

बाठमद्री 
पूबोत्तरयोराजधमं इलयनेन मध्यमस्य असबन्दस्वादप्रमाण्यनिरासायाऽऽह--किचेति, 

--अ्थेकरणे विद्ेषान्तरमाहेल्यथः। प्रति हति शेषः तत्फितमाह - प्रापे इति +- परदेशात् 

भरसे पण्ये व्वित्यथः, शतेति -न्निपदो बहुबीहिः तुयैपादोक्तसुभयोः रेष इव्याह-यस्येति,- 

वणिज इव्यथः । पतेन य इति भ्यास्यातम्। येत्य दन्दवान्मस्वथे इनिरिव्याह --यथेति। 

सद्यः पदार्थो-दिवेति] एतत्फलितं वक्षयमाणक्रयीलयाऽऽ ह--यः पुनरिति| नन्वत्र वणिग्ध- 

मस्योक्तवेन राजानं प्रत्यनुक्तस्वात् , कचति संगतेमेध्येऽसबद्धव्वापत्तिश्च। अत आह-- 

एवं चेति,-उक्ताथेस्य श्ञब्दत्वे चत्यथैः । यथायादशेः नीय इति]फर्ितिमिति शेषःःअन्यथा 

परदेशवचेषये वक्ष्यमाणस्वे नाघ्रानुक्तो न्यूनतेति भावः ॥२५२ ॥ 

१. ज. र्शपणे लाभ० । २. क्ष. काठन्त्रे तु क्रीणी० ¦, ३. त. ‹ पणरति.. 
स्वदेशपरा्ण्ये ^ इति! न । 
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पारदेश्यपण्येऽषनिरूपणप्रकारमाह-- 

पण्यस्योपरि सस्थाप्य व्ययं पण्यसंसरुद्धवम् । 

अर्घोऽनुग्रहछ्त्कायः केतु्तिकरेतेरेव च ॥ २५२ ॥ 

देशन्तरादागत पण्ये देशन्तरागमनप्र्यागमनमभण्डग्रहणशचुल्काहिस्थानेषु 

यावानुपयुक्तोऽथस्तावन्तमथ परिगणय्य पण्यमूल्येन सह मेख्यिवा यथा पणते 

दरापणो छामः स्पद्यते तथा क्रेत॒विक्रे्रोरनुप्रहकायघौ राज्ञा स्थापनीयः) २५३ ॥ 

॥ इति साहस्रे भासङ्किकप्रकरणम् ॥ 

राक्ता तु किं यद्च्छयेवाधैस्थाप्यः? नेवाह-पण्यस्योपरि सस्थाप्येत्यादि॥२१५२॥ 

सुबोधिनी 

पण्यस्योपरि सस्थाप्येति--नन्वत्न सामान्येनार्धनिरूपणप्रकारस्य परतीयमा 

नव्वात् पारदेरयपण्यावेनिरूपणपरसवकथनमनुपपन्नमिति चेन्मे वम्  ““उ्ययं पण्यसमुद्भवन्ः 

हति हेतूरादानात्तत्परत्वं प्रतीयते । अयमभिप्रायः परदेश्ादानीयमानस्येव दृग्यस्य 

भ्ययसम्भवात् तत्परत्वभिति सूक्तम् ॥ २५३ ॥ इति निणजकादि दण्डविधानं नाम 

प्रासद्धिकप्रकरणम् ॥ 

वारम 

तदेवाऽऽह--पारदेदयेति। यद्यप्यत्र सामान्याध्यंनिरूपणप्रकारः प्रणयते इतीदमवतरण 

सयुक्त, तथाऽपि “ययं पण्यससुद्ध वम्” इ्युक्तेः पारदेदपं तयाह-द्शान्तरादियाध्नि। 

माण्डेति-तदपयेपिपात्रादिम्रहणेल्यथः । व्ययं पण्यस्योपरात्यस्याथमाह--पण्यमूल्पेनेति। 

्रागुक्तेकवाक्यतया आह -- यथेति | अनुग्रहकृदीलयस्याथेमाह--अनुग्रहकार्थ इ,ते । 

कायं इव्यस्याथै स्थापनीयः इति। मनुरपि-- “जागम निगेमस्थान तथा द्धिक्चयाबुभौ, 

चिचायै स्वैपण्यानां कारयेत् कयविक्रयो। ` इति ॥ २५३ ॥ इति प्रासङ्खकप्रकरणमस् ॥ 

क्च. °णे प्रका । २. क. ०ग्रहणसणुद्धव श्रु । २. त. एतदादि “ पण्याथेनिरूपण ` इद्यन्त- 
नास्म । ४. त. तमद । ५.-- ८. ७०१. । 
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अथं विकरीयासप्रदानप्रकरणसर् २१ 
प्राङ्क परिसपाप्यधुना विक्रीयासंग्रदानं प्रक्रमते । तत्छल्पं च 

नारदेनामिहितम्---“धविक्रीय पण्यं मूल्येन क्रेतुयेन्न प्रदीयते | विक्रीयासप्रदान 
तद्विवादपदमुच्यते।।” इति । तत्र विकरेयद्रव्यस्य चराचरभेदेन दवैविध्यमभिधाय पुनः 

पड्धतव तेनेव प्र्यपादि-“' लोकेऽ ५ जङ्गम स्थावरं तथा | पाडेध- 
> स्तस्य तु बुधेदानादानविधिः स्मृतः। गणिमं तिम मेयं क्रियया ख्पतः श्रिया।*” इति| 

गणिमं ऋमुकफठादि ; तुलम कनककस्त्रीकुङ्कमग्दि ; मेयं दास्यादि ; क्रियया 

वाहदोदारिरूपयोपरक्षितमश्वमहिष्यादि ; खपतः पण्याङ्गनादि; धरिया दीप्या मरक- 

तपदूमरगादीति ॥ 
। | सुबोधिनी 
अथ विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम् ॥ चराचरमेदेनेति -- चरं जङ्गमम् अचरं 

स्थावरम् ! षडिधं इति-- तध्य पण्यस्य। वधे; मन्वादिभिः । दानश्यादानस्य च विधि 

कमो विधानक्षमः करणभ्रकारः षद्धिघः कथित इत्यस्याथैः । रूपत इत्यत सावेविभक्तिक- 
स्तसिः । अतश्च रूपेणेति तृतीयाथे । सापिवृतीयो पक्षणालनेनैवभिप्रयणोऽऽह-- रूपतः 

पण्याङ्गना्िति । 
बाटमदट्री 

संगतिम!ह--प्रासद्धिकामिति } विक््यप्रसङ्गादाह--अधघुनेति | मूल्यन तस्य 
म (नि क ग्रहणेन । केतुरिति- संबंधे षष्ठी। एवमग्रेऽपि तत्र प्रारभ्यमाणे विवादपदे घटकस्वं ससस्यथम्। 

चराचरोति-- जज्गमस्थावरेयथः । पुनरिति द्विविधस्य तस्येदयथः । तेनेव---नारदेनैव। 

त्॒याविाति- तस्य द्विविधस्य पण्यस्य। प मन्वादिभिः) दानादानयोर्विधिक्रमः विधान- 

कमः करणप्रकारः । यथासंभवं षङ्किधः कथित इत्यथः । कट्पतरो तु “लोकेस्मिन् द्विविध 

पण्यं जङ्धमं स्थावरं तथा । क्रयविक्रयधमे तु सवै तत्पण्यसुच्यते ॥ षड्िषस्तस्य त॒ उुधेः 
दानादानादेधिः स्थन: ॥ `` इति पाठः । तदेवाऽऽह-गणितमिति । सजाश्चब्दा एते 

खूपत इति वृतीयान्तात्तसिः । कपूरोति-ङ्ङ्कमादीति पाठान्तरम् । अनन्वयनिरासाया 
ऽऽह--उपेोति । एवमरेऽपि उभय । पण्याङ्खना वेशया । आदिना वश्नादि उक्तम् । 

ल नण म नन 

4.-८. १.।२.क. ख. क्च. क्रमः । गणितं तुल्ति मेयं । ग. गणिकं तुरिमं मेय । 
ख. गणितं तुतं मेयं । २.--८. २,३. 1 ४. क. दिकयोप० । ५, थ. द्. धस्तस्य तु वुधैः । 
&. त. धनस्य । ७. त. तः स्वरू । ८. थ. द्. त्यनेनामि । 



विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम् ससन्यास्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च १०३५ 

एतत्षट्प्रकारमपि पण्य विक्रीयासंप्रयच्छतो दण्डमाह-- 

गहीतमूस्यं यः पण्यं क्रेतुर्नैव प्रयच्छति । 

सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्टाभं वा दिगागते ॥ २५४ ॥ 

गृहीत मूल्यं यस्य पण्यस्य विक्रेता तदरहीतमूल्यं, तथयदि विक्रेता प्राथयमा- 

आयविक्रयप्रसगाद्वि्छयावप्रदानामिदानीमाह- 

गरहीतमोल्ये यत्पण्यं कतुनैवमित्यादि ॥ २५४ ॥ 
सुबोधिनी 

मधुना मूखवचनमवतारयति-- इत्येतदिति | “सोदयं तस्य दाप्यः? इयन्नो- 

देयश्चतुधां सम्भवति } तद्यथा -- विक्यकारपेक्षया काखान्तरे स॑त्वे साम्ये 
महत्वे च समधते तावत् पञ्चभिः पणः पण्ये कीते कालान्तरे चतुथिङभ्ये 
सति समवेत्वेन पण्यस्योद्यः । तदा चतुभिरेव पणेः पण्यं त्रे दाप्यभिस्येक 
उद्यो ब्रद्धिः । एतादशि स्थरे रोकिकाः समध पण्यमित्याचक्षते | कऋयकाखवेश्चयाऽ- 
यस्य कालान्तरे साम्ये तु द्वेधा उदयः-- यस्मिन्नगरादौ हक्षदिप्रदेशेषु पण्यं कत्वा 
कऋयस्थानादन्यंगहादिषु धिक्रीणीतेभ्तस्य कश्चन काम उदयः । यद्ध येन दभ्येण पण्यं 
गहीतं तस्मिन्नेव द्रभ्ये उद्धारत्वेन दीयमाने"“अश्षीतिमागो छ्द्धिः स्यान्मा >+ सासि सबन्धके! 
वणक्रमाच्छतं द्वित्रिचतः पञ्चकमेन्यथा॥"› ईस्यनेन प्रकारेण या कारबृद्धिः सोऽन्य उदयः | 
महाघेत्वे स्वेकः--पन्चभिः पणेः ऋते कालान्तरे षड्भिदेशाभिवा रुभ्ये सति तदा 
वखगृह्रभनिषु परिधाने स्थित्यादिरूपों य उपभोग स उपभीगार्मक एव खाभोऽपर उदय 

इति । एतदुक्तं भवति -समधेष्वे वस्तुनः समधैतेवेक उद्य इत्याद्यः पश्च; । अर्धस्य 
साभ्ये एकस्मिन्नेव वा दशे कयस्थानादन्यत्र विक्रीते यो लाः स हितीयः । पण्यमूस्य- 

दन्ये ऋणत्वेन दत्ते मासि मासि या ब्रद्धिः स चृतीयः | महाघेत्व वस्त्नाुपनोग एव 

चतुथे इति । एतेषु चलुष्वपि पक्षेषु कतुरिच्छ्या सोदयं पण्यं दाप्यो मूल्यं ग् 

बरभट्री 

सङ्गत्या मूरमवतारयति-- एत दि ति| तस्य तच्वेन विवक्षाया षष्ठी। तच्चेल्याह- केत 

१. ख. रकम० । २. त. (समते. -भ्ये सति नास्ति । द्. समरे तावत् | 
३. थ. द् न्यत्रगरु 1 ४.यथ. दु. णानस्ययः कश्वनरुभिः स एक उदयः ५. अथ. दु. अथवा) 

६. न्य०. २७. । ७. त. कलाव । ८. थ. ` मन्यथ, . .चेदित्यनेन पश्वा नासि । 
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१०३६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराध्याये 

नाय खदेशवाणेजे त्रेत्रे न समर्पयति, तच्च पण्यं यदि क्रयकाडे बहुमूस्यं सत्का- 
छान्तरेऽव्पमूल्येनैव छभ्यते, तदाऽ्धहासकृतो य उदयो बृद्धिः पण्यस्य स्थावरजङ्ग- 
मात्मकस्य तेन सहितं पण्यं विक्रेता त्रेत्र दापनीयः । यदा मूर्यहासकृतः पण्यस्यो- 

दयो नास्ति, किं तु क्रयकाठे यार्वदेवेयतो मूल्यस्येयतण्यमिति प्रतिपन्नं तावदेव 

तदा तत्पण्यमादाय तसिन्देदो विक्रीणानस्य यो छाभस्तेनोदयेन सहित द्वकं 

त्रिकमिव्यादिप्रतिपादितब्रद्धिरूपोदयेन वा सहितं क्रतृबाञ्छावश्चादापनीयः; यर्थौ ऽऽह 
नारदः--“* अधेश्वदबहीयेत सोदयं पण्यमावरेत् । स्थानिनामेष नियमो दिग्छाभं 

दिग्विचारिणाम् ।* इति । यदा तघमहत्वेन पण्यघ्य॒न्यूनभावस्तदा तस्िन्पण्ये 
वच्रगृहाक्षेके य उपमोगस्तदाच्छादनसुखनिवासादिरूपो विक्रेतुस्तत्सहितं पण्यमसौ 

अ (५ 

सुबोधिनी 

हीस्वा प्रयच्छन् विक्रेतेयभिधास्यन् परथमं पक्षं ॒तावदाह-- तञ्चति | अयम्थः-- पञ्चभिः 

पणेर्विक्रीय मूख्यमपि गृहीत्वा कतरि प्राथेयमानेऽपि तं पण्यं यदि विक्रेता न ददाति 
कारान्तरे चतुर्भिरम्यते एकेन वा, तदा कालान्तरमूल्येनेतस्मे त्र द॑स्वाऽवरिष्ट पूवैगृहीतं 

मृल्यर्यपि विक्रेवा देयमिति 1 दितीयं पश्चमषह- यदेति ] एतदुक्तं स्यात्--स्वक्रयकाले 
कारान्तरे चाधैस्येकरूपस्वे हटादिस्थानेषु क्वा गृहादिषु विक्रीणानस्य यो खाभस्तत्सहितं 

पण्यं देयमिति । वृततीयं पक्षमाह--द्विकंमिति | अर्धस्य हासे साम्ये च सोदयं पण्यं 

दापयेदिष्युक्तम् । त्र पक्षष्टयेऽपि नारदवचनं प्रमाणयति--अधैश्चदिति । चेदिस्यनेन 
पक्षान्तरं द्योष्यते यदाघोंऽवहीयेत अवेहासः पण्यस्य समेता भवति तदा सेोर्दयं समधे- 

मूल्येन दद्यात् । चेद् अर्घो नावहीयते साम्यमेवाधस्य । तदाऽपि सोदयं दयात् । 
अन्न सोदयदन पूर्वोक्त द्रषटन्यम् । एष नियमः स्थानिनां स्वदेश्ञस्थितानामेव । दिग्वि 

चारिणां दिगा वक्ष्यमाणप्रकारं दद्यादिति । तयं पक्चमष्ह--यद्ा व्वधेमहतत्वेनेति । 

वाङुभद्री 

करत्रे इति । तस्येव अन्यथा अथमाह-- यदेति | यावदिल्यस्य प्रतीच्रान्वयः । यतः 

यस्य प्रतीति निधितमिलयथः।तावदेवोति--अस्तीति शेषः! किन्त्वित्यस्या त्रान्वयः। यत्नेव- 
पश्च उदुयांसे । पक्षान्तरमाह--द्विकमिति । अनयोव्ये वस्थामाह - ऋतु बाज्छेति आवहे- 

दयात् । अक्लावहानिरुक्तस्याप्युपरक्षणम् । स्थानिनां स्वदेरामावास्थितिकानां वणिजाम् । 

अत इतीनिः । स्थापितानामितीति कल्पतरौ पाठः । विरशेषमाह-- थद् विति] उपयोग- 

१.ख.ग.ज.देवय,२. ख. क्रतुः वा । ३. तथा। ४. क. प्यमहियेत् ! ५. 

८. ५. । ५. त. प्वानिच्छत् । 8. द तच पण्यं (च री ९) यदीव्या । ७. द्. यदा पल्यहूस 

कृत् इति । ८. द्. भवति । ९. द. कं त्रिकमिप्यादीति । १०. त. ° समघै--सोदयंः नसि । 
११. त. यज्ञानं । थ. द. चतुर्थं प | 
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दाप्यः; यथाऽऽह नारदः--“धविक्रीय पण्यं मूल्येन यः क्रेतुं प्रयच्छति। स्थावरस्य 
क्षयं दाप्यो जङ्खमस्य क्रियाफरम् ||? ईति विक्रेतुरपमोगः क्षय उच्यते--करेतृसंब- 

न्धित्वेन क्षीयमाणलात् , न पुनः कुडयपातसस्यघातादेखूपः-- तस्ष तु “° उपह- 
न्येत वा प्यं ददयेतर्पहियेत वा] विकरेतुरेव सोऽनर्थो विक्रीयासंप्रयच्छतः।)) इत्यत्रो 
क्तत्वात् । यदा त्वसौ क्रेता दशान्तरात्पण्यम्रहणाथमागतः तदा तसण्यमादाय 

सुबेधिनी 

अयममिघ्रायः-- विक्रयकारे पञ्चभिः पणङृभ्यं पण्यं कालान्तरे षडिभदैशभिवौ रभ्य 
स्यात् , तदा विक्रयकाटमृच्येनेव क्रेत्रे दापयित्वा विक्रयकाखादारभ्यदानकार्मध्ये योऽ. 

यमुपभोगस्तन्मृल्यमपि दपयेत्। न तु साक्षादुपभीगदानं तस्य सववस्तुषु दातुमशक्ष्य्वाद् 
इति । ङ्कमस्येति--जङ्गमस्य दास्यदेः श्ियाफटं डुश्रुषादिफलूमिलयथं ` ¡ नारदव॑चन- 

स्थ ॒क्षयशब्दाथेमाह-विक्रोतुरिति | त॒ देदुः करेतृसम्बन्धि्वेनेति विक्रीयासं- 
प्रयच्छत इत्यत्रोक्तवादेति । अत्रारिमत् वचने न!रद्न कुड्यावपातने विक्रेतुहाभिरि- 

्युक्छास्वेन पुनरपि क्षय दाप्य इत्यत्राभिधीयमाने पौनर्कछयं स्यादित्यथैः । 
८ दिग्छाभं वा दिगागते * ईत्यस्ुं मूखवचनांश्षं॑व्याच््े-- यदा व्वसाविति | 

नारुभद्री 

सखरूपमाद--तदयच्छेति। मूव्येन-न तद्द्चदणन । स्थावरस्य-मामक्षेज्नादेः । जङ्खमस्य 
यवादः 1 क्रियाफलं दोहादः क्षीरादिकम् यन्यूस्यं सस्याद्यपघातनोपश्चषयमित्ति कस्पतवौ 
यद्ः। तन्न पनस्क्तथापत्तेः इव्यद--विवेतुरिते | नु तस्य॒ तच्वम् विरदधमत जाह-- 

रत्रेति | तावत्पर्यन्तं तत्संबन्धस्य तन्न क्षीणत्वात्तद्ेशिष्येण तस्यापि श्चीणत्वमिति भावः| 
€ = = न = 

क्ष्य इव्यत्र कमण्यच् | नारदमाह-उपोते | इदत्रते-- इलयन नात पारन्तरम् । वस्तु 

तस्तु क्षिनिवासगत्योश्युक्तेः क्षयो निवास इत्युक्तेश्च अय निवासाथक इतति न कोऽपि 

व्छेश इति बोध्यम् ! तुचैपादं व्याषष्टे-थद्। विति वत्नोभयन्नर सक्षमीपञ्चमीसमासादित्याह- 
= ष ( 

देर न्तोते मूटे वाचाथः पण्यससुचयः | तत्फाश्ेतमाह- तेनेति | वक्ष्यमाणेन 

१. क. तथाऽऽह् । २.--८. ४. । ३. ' ठ्य * इति क्वचित् । ४. क. पक्रियेतवा । ५. 
--८. £. । &. स्य क्रियाफरमिति । ७. त. रदोत्तक्षय । <. थ द. तु रूपभोग ति) ९.त. 

नपुनिति । स्तिन् वचने । १० त. बसूक्तमिति० । 

४। 
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देशान्तरे विकीणानस्य यो रखाभस्तेन सहितं पण्यं विकता कत्र दापयितव्यः । 

अयं च कीतपण्यसमपणनिधमोऽनुदायाभावे द्रछव्यः । सतिं वनुराये ^“ क्रीत्वा 

विक्रीय वा किंचिद” ईत्यादि मनूक्तं वेदितभ्यम् ॥ २५४ ॥ 

करि च-- 

6 विक्रीतमपि विक्रेय पूर्वकरेतयगृह्णति । 
हानिश्वेत्केतदोषेण केतुरेव हि सा भवेत् ॥ २५५ ॥ 

यदा पुनजीतानुशयः कता पण्यं न जिघृक्षति तदा विकीतभपि पण्य 

मन्यत्त विकेयम् । यदा पुनर्विकेत्रा दीयमानं कूता न गृह्णाति, तञ्च पण्य राजदे- 

धिकेनोपहतं, तदा कतुरेवासौ हानिभवेत्-- पण्याम्रहणरूपेण कतृदोषण नाि- 

10 तत्वात् ॥ २५५ ॥ 

विच्छीत (भ ¢ 

मपीटयादि ॥ २५५ ॥ 
ˆ यदि तान्यथा मूल्यं केता च पण्यं न गृहीयातू तदा कतुरव दोषः । अन्यथा तु 

विक्रतुरबेत्याभेभ्रायः ॥ २५५ ॥ 

सुबोधिनी 

अनुशयाभाव इति-असुश्षयो नामानुचितमूल्यन विक्रीयम्।इत्यादि मनूक्तं वेदितन्यभिति- 
“भ्यस्येहानु शयो भवेत्।सोऽन्तदशाहात् तव्यं दद्याश्चवाद द्रत चै॥ इतत इरोकङेषः।।२५४॥ 

दत्कूतुरेवासौ हानिरिति--तस्य पण्यस्य केतुरित्यथः ॥ २५५ ॥ 

बाङ्भट्री 

अवान्तरप्रकरणसङ्गत्य्थमाह - अयञ्ाति | ऋतस्य समपेणेत्यथः। मनृक्तमिति कयविक्रया 

नुश्याख्यविवादप्रकरणे इति भावः । एवच्च मनुना तेनेवास्य कथितप्रायस्वादिर्दषएथङ्नो 

कमिति बोध्यम् । ““तस्येहानुशयो भवेत् । सोऽन्तदश्चाहे तव्यं दद्याचैवाददीतवा ॥ ` 
इति तच्छेषः ॥ २५४ ॥ 

अत एवानुक्योऽन्यदप्युच्यते इत्याह-- कि चोति। तदेवाऽऽह- जातेति । पर्वे 

व्युमयान्वर्यि। त्राय घातोः तदिच्छाषारक्षणेल्याह--जिघृक्षेति। अक्ततानुशयेनाऽऽह-- 

--यदा पुनरिति । आरुस्वादिरप्रहणे दैतुरत्र न क्षणेति भावः ॥ २५५ ॥ 

१--८. २२२.। २. त ॒तुरिति। 
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अपि च-- 

राजदैवोपघतेन पण्ये दोषमुपागते । 
हानि्विक्रेतरेवासो याचितस्यापरयच्छतः ॥ २५६ ॥ 

यदा पुनः केत्रा प्राध्यैमानमपि पण्ये विक्रेता न समपेयति, अजातानुरायो- 

ऽपि, तच्च राजदैविकेनोपहतं भवति--तदाऽसौ हानिविक्रेतुरेव । अतोऽन्यददुष्टं 5 

पण्यं विनष्टसदश कतरे देयम् ॥ २५६ ॥ 

कि च-- 

न्यहस्ते च विक्रीतं दुष्टं वाऽदु्टव्यदि । 

विक्रीणीते दमस्तत्र मृल्यात्त॒ दिगुणो भवेत् ॥ “५७ ॥ 

यः पुनविनै्ानुशयमेकस्य हस्ते विक्रौतं पुनरन्यस्य हस्ते विक्रीणीते सदोषं वा 10 

गृहतमृष्ये  राजदैवोपधातेनेयादि ॥ २५६ ॥ 
‹ ममेह पण्यमर्षय' इष्येवं याचितस्याप्य नप॑यत्येवं याचितस्याप्यनपेयतो यस्तस्यापजयः 

स विकरतुरेे्युक्तम् । यदि तु राक्ञदैविकाद्वा पज॑न्यादिदोषात् पण्यं दोषवस्स्याच् तन्न या 

मृख्यहानिः स्वाविकेतुरेवेत्य वसेयम् ॥ २५६ ॥ 

कत्रा मूष्तककितमव दि--अन्यहस्ते तु विक्रीतमित्यादि ॥ २५७ ॥ 
जत ज 

भ 

म + 

सुबोधिनी 

विकेतुरेवासावियत्रेवकारचोप्यमाई -- अतोऽन्यद दुष्टमिति ॥ २५६ ॥ 

बारमद् 

अपि चेति-प्राम्ववत् 1 एवमग्रेऽपि। अपिनाजातानुञ्चयससु चयः । राजदेवे हदम् अर्थेन 

इति फटितमाह-राजतेति । तात्पयीथैमाह-- अत इति ५ २५६ ॥ 

१. क.पुनविदितावु । २. थ. द्. ल्मथेमा । 
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पण्यं प्रच्छादितदोषं विक्रीणीते तदा तत्पण्यमृ्याहिगुणो दमो वेदितव्यः । नारदे- 
नाप्यत्र विषो दर्दितः---“* अन्यहस्ते च विक्रीय योऽय तत्प्रयच्छति | द्रव्यं 
तह्वियुणं दाप्यो विनय तावदेव तु ॥ निर्दोषं दर्शयित्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति | 
स मूस्यादियुणं दाप्यो षिनयं तावदेव तु ॥'› ईति सवश्वायं विषिदत्तमूल्ये पण्ये 

्रष्टन्यः । अदत्तमूस्पे पुनः पण्ये वाद्मात्रक्रये केतृविक्ेत्रोनियमकारिणः समयादते 
्बृत्तौ निषत्तो वा न कश्िदोषः ; यथाऽऽह नारद ः--“"दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधि. 
रेष प्रकीतितः। अदत्तऽन्यत्र समयान्न विक्रेतुरविक्रयः। ईति ॥ २५७ | 
५५० + न 

यरस्वन्यन्न क्रेत्रा तु सङ्कल्ितमिव विक्रीतमपि पुनर्विक्रीणीयात् अदुष्टमिति वा 
कृत्वा दुष्टमपि तस्य दरव्यं मृ्याद्विगुणो दण्ड. । क्रतुश्च मूल्य दन्य वा प्रव्यपेणीयम् । स्पष्ट- 

मन्यत् ॥ २५७ ॥ 

सुबोधिनी 

^° ्रासङ्गेकं समाप्य "` इत्यादिनाऽभिहितस्य दण्डादिविधणनस्य विषयं दद्रीयति-- 

सवश्वो ति । अस्याथः--यस्य पण्यस्य यावन्मूल्यञ्ुभच्सम्प्रतिपन्ं त।वदगृहीस्वा विक्रेता 

यत्र पण्यं करत्रे न ददाति तद्धिषयमिव्यभः। नियमेति- मृर्यमदप्वाऽपि यत्तेतत्पण्यस्य 

मूल्यद्रभ्यं त्वदीयं, पण्य तु मदीयामति योऽयं नियमः स समयः | तेन चिना विक्रयादौ 

न्तौ सस्यां निवत्त वान दोष दर्व्यैथैः ॥ २५७ ॥ 

बारुमद्री 

अदुष्टवदिति तत्वम् । तस्याथेमाह--प्रच्छेति । तदेति- तत्रेति ! शेषो मोर 

एव] विक्रेतरीति तदथः। अत्र--उक्तविषये; अपिः भिन्नकः; विशेषोऽपीव्यथेः। अपिना 

उक्तसमसुचयः। मूके मूल्या न्यूनाधेके च भावानुक्तस्वे न समताप्राक्तौ तत्र द्वगुण्यरूपो 
विशेषः । दण्डांशे दगुण्यं तु तुव्यमेचेति भावः } यद्रा यथाश्रुत एव अपिः; अन्यञ्मुनि 

सयुच्चायकः । विनय : दण्डम्। तावत्--अन्यथमिदम् ! तावन्तमेव द्विगुणमेव। वि्ेषमा- 
ह--सवेत्रोति ] न स्वभ्यवहितोक्ते एवेति भावः। अयं विधेस्सकरु दण्डविधिः । अदत्त 
पण्ये ॥ २५७ ॥ 

१. क. विनयस्ता व० । २.--८. ८. । ३. क, वाडमात्रका ये त° | ४.--१०, 
कि क कि ५. थ. श्ायं विधिरिति । ९. थ. द्. * यमकारिणः समयादते इति । ७. थ. द्. थः । न विक्रेतु 

रविक्रयः । 
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विक्रयाठुशयोऽभिहितः, कीताशयस्वरूपं तु पाक् प्रपञ्चितम् ; अधुना तदुमयसाधारण 

धर्ममाह- 

क्षयं बाद च वणिजा पण्यानामविजानता । 
करीता नानुशयः कायः वेन् षड्मागदण्डमाक् ॥ २५८॥ 

परीक्षितक्रीतपण्यानां कुयोत्तरकारं कूयकालरूपरिमाणतोऽघङृतां इद्धिमपदव- 
ता कैत्राऽनुशयो न कायैः, वितरेत्रा च सहाधनिबन्धनं पण्यक्षयमपद्यता नाचु्च- 

यत्यम् । ब्रद्धिक्षपपरिलञाने पुनः कूतृविक््रोरनुश्यो मवर्तीति म्यातिरेकादुक्तं 

भवति | अनुदरायकाटावधिस्तु नार्देनोक्तः---“*कला मूस्येन यत्पण्यं दुष्क्रीतं 

इदानीं कऋग्रविक्रयस्यानुद्ायस्य विषय भदक्षेयति- क्षयं वृद च्च वृणि. 

५ [कद् 

जत्याइ ॥ २५८ ॥ 

चन्द्रगत्यादिवरोन पण्यानामधहानिश्रद्धिकी भवति । तच्चेवं विजानता वणिजा श्चं 

सुबोधिनी 

विक्योत--'“ गहीतमूल्येम्  इस्यादिना ^ अन्यहस्ते तु विक्रीतम्”? इत्यन्तेन 
निः 

ग्न्थजातेनाभिदित मिलथेः, त्रीति -- दत्ताप्रदानिकप्रकरणानन्तरं पूर्व प्रपञ्चितमिव्यवगन्त- 
+ 

ग्यम् । पैरैक्षित क्रीतपण्यानामिलयादि-जयमाङयः+- अदुष्टं पण्यं चतुर्भिः पणः ऋीस्वा 

बारुभद्ी 

अवान्तरप्रकरणसमाभिमाह--इति विक्रपेति । न्युततां पोनर्क्छयं च परिहरति-- 

तरीतेति,--येस्यथैः । मावे च्छः । परोक्षाभावेऽनुशये दोषाभावादाह-- प्रीति | कर्म- 

धारयो करीत्वेस्याथेः । कूयोत्तरेति- परिमाणमथाोन्मूल्यत्व विशेषणेन न्यावर्तितमाबोधि. 

तमथमाह- बृद्धि मेषस्य शड्दत्वन तदसमवादाह-व्यतीति] पदात् इत्यथः । पवै- 

सुक्छमपि पुनराभेप्रायं वत्तुमाह-- अनुदायोवि | च स्वथ । क्रीलेति--म्याखलतमिदम् 
[0 

१. क ज. वणिजां । २.थ. द् इद् प्रतीकं नास्ति ३.थ. द. व्यं यः पण्यूनि । ४. 

थ. द. तादश्चयस्वरूपमिति । ५. त. परीक्षितेत्यादि । 

131 
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मन्यते कूयी । विकूतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिनेवाह्वथविक्षतम् ॥ द्वितीयेऽदहवि ददत्रता 

मूस्याचिशांडामावहेत् । द्विगुणं तु तृतीयेऽह्वि परतः केतुरेव तत्॥” ईति ॥ अपरी- 
क्षितक्रयविकूये पुनः पण्यवेगुण्यनित्रन्धनानुश्चयावधिः 'दशौकपश्चसप्ताहः* इत्या देना 
दित एव । तदनया वाचोयुक्त्या ब्रद्धिक्षयपरिन्ञानस्यानुशयकारणत्वमवगतम्यते, 
तंथा पण्यपर्षाविधिबलात्पण्यदोषाणारमनुशयकारणत्वम् । अतः पण्यदोषतदू- 

विक्षपकारणत्रितयाभवेऽनुरायकारम्यन्तरेऽपि द्यनुश्शये करोति तदा पण्यषडभागं 

दण्डयीयः । अनुरशयकफारणसद्भवेऽप्यनुशयकारतिक्रमेणानुरयं कूवेतोऽप्ययमेव 
दण्डः । उपभोगेनाविनश्वरेषु स्थिराघ॑ष्वनुशयकाखाकूमेणानुशायं कुवतो मन्त 

1 ७०७ म जण 

घुबोधिनी 

शाश्चोक्तानुश्चयशारुमध्ये पणत्रयादिरूपा्धेश्रुदधिमनज्ञात्वा क्रेत्रा नानुशयः कायः तथा विके 
तराईपि पण्यपञच्चकादिरूपम थहासमजानता नानुक्यः कायं इति, ्पण्यवेगुण्यानेबन्धनोति- 

पण्यगतदोषनिबन्धनेव्यथः। इूत्यादिनेति-- शीताचुल्चयभ्रकरण एव दर्डितोऽवधिरिष्यथंः । 

कयकारधेपरिमाणपेश्षयाऽधस्य ध्रद्धिक्षयपरिक्तानेऽनुश्चयः कार्यैः, भपरिक्ञाने तु नेव्यन्व 
यव्यतिरेकावभिदितौ । ताभ्यां सिद्धमथ निष्कृष्य देयति--शदनया वेति । दशन्तम्याजे 

नाजुशये हेस्वन्तरमपि दशेयति-यथा प्ये परौक्षेति-““केता पण्यं परीक्षेतः?इति परीक्षावि- 

बाल्भद्री 

प्राश्विरोधपरिहारमपि प्रागुक्तमेव । तथाऽऽह--अपरीतिः -- अपरीक्षितवस्तुक्रयेत्यथंः । 

दशकेति -इदमान वमभ । उक्तफङ्ितिाथञुपसहरति-तदिति,-तस्नादित्यथः। अनया - 

क्षयं बरद्धीति विशेषघटितयेस्यथ. अधिप्रायमरेव प्रकाशयति-- यथेति | दोषाणामिति- 

जनुशयकारणस्वमवगम्यत्ते इत्यस्यानुषङ्घः । तथेपाद्ाथमाह -त इति | ते यातस्य च 

तत्कारणत्वादित्यथेः । तन्मूल्यक्षयेति एतदपकारणाश्तयस्यथः) काटेति---नारदोक्छानुश- 

यकारादिमध्येऽपीलयथेः । पूवसाम्यप्रदशेन साफल्याय तुल्ययुक्तयाऽऽह-- अनुरायेति । 

एतसप्सङ्धेन विशेषमाह--उपेति | अनेन पण्यदोषाभावस्सूचितः । स्थिर इत्यनेन 

१.-९ २ --र. रक मछ. ज. यमा र छ. नम् जतः) ज तप्यं 
ति ५.थ. द् वादना पर्चित पएरेति। ६. थ. द्. या वाचोयुक्तथा । 
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दण्डो द्रष्टव्यः--““ परेण तु दल्याहस्य न दद्यान्नापि दापयेत् } आददानो दद्वेव 

राज्ञा दण्डयः इातानि षट्॥' इपि ॥ २५८ ॥ 
॥ इति विक्रीयासप्रदानं नाम प्रकरणम् ॥ 

वद्धि वा निरूप्य विरोधे सति कीत्वा विक्रीय वाऽननुश्चयः कायेः। र्वतो वा पण्यमृल्यष- 
डूभागो राजदण्डः । स्पष्टमन्यत् ॥ २५८ ॥ 

सुबोधिनी 
धिवशत् परीक्षायां क्छियमाणाबां यदि दोषाः स्युस्तदाऽनुशयो भवतीति दोषाणासप्यनुश्य- 

करणत्वमस्तीत्यथेः ॥ २५८ ॥ इति भह्विश्चश्वरविरचिताया सुबोधिन्यां विकरीयासम्परदाने 

सूम व्रकरणम् ॥ 

बारुभद्री 
बृद्धिक्नयाभावस्सूचितः । परेणेति---क्रीव्वाविकीयेव्यभेमोऽयं ; तामेति शेषः । न 

दद्यात् म त्यजेत् न दापयेत् । विक्रेता रेन न आहयेत् । विक्रीत बेन गृह्णन् 

परीत्यथेः ॥ २५८ ॥ 

वातकी भ कक् 1 



अथ सभूय ससुत्थानश्रकरणम् २२ 

समूय समुत्थानं नाम विवादपदमिदानीमभिदधति-- 

समवायेन वणिजां खाभाथं कम कूुवंताम् । 

लसामालमो यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ॥ २५९ ॥ 
र ^~. € ~ ^~ ९.१ > + ति ~ तनं 
सर्वे वयमिदं कम मिलिताः कुमः" इव्येवंरूपा संपतिपत्तिः समवायः तेनेये 

> बणिङ्नटनर्वकप्रभृनयो काभङिप्सवः प्रातिखिकं कमे वेते तेषां खामारामाघुपच- 

वाणिऽयप्रसङ्ात् संभूयेव्थानमाइ - समव चिन वणिजामित्यादि | २५९॥ 

स्च समवायीकङ्कव्य तथा द्रव्यं विभागः कायैः--रभस्य मूख्यानुसारिष्वात् । 

सुबोधिनी 

वणिजामिति मरुस्थपदमन्येषामप्युपलक्षकम् । अतो नटादयोऽपि गृद्यन्ते इत्यनेनाभिप्राः 

येणाऽऽह--ये वेणिडनटनतेकप्रमृतय इति । अयमथः पञ्चभिर्भिर्स्वा वाणिञ्यमन्यद्रा 

कम यद् क्रियते तत्रैकेन वणिजा पञ्चनिष्का अपरेण दश अन्येन पञ्चदशेव्येवं प्रत्येकं द्र्य दत्वा 

परिभाषाक्रमेणाहमहमिकया तस्मिन् कमणि क्रियमण मुखभूतद्रभ्यस्य त्रिंलान्नऽकात्मकस्व 

ङाभवच्लात् षट्धरिशन्निष्कस्वे यस्य पञ्चमूरं सषण्निष्करूपाछ्ाभादेकं निष्कं यस्य तु दश 

मूरं वच निष्कद्वयं यस्य पुनः पञचदशमूरं स॒निष्कन्रयमिस्ेवं स्वस्वद््येमूराजुसरेण 

गृह्णीयात् । एवं मृर्ढरन्यादपचयेऽपच्यो द्व्य इति । ^“ यथा वा संविदा 

बारमद्ी 

बाणज,मिष्युपरक्षणाभेव्ाह -- वणिडनटेति | दितीयपादाथमाह -- 

खामेति ;-- लभ्यत इत्ति कामः, तद्छभेच्छयेस्यथंः । छिप्सव इति पारा- 

न्तरम् 1 तथा ससवेऽपि तस्य प्रसेकसाध्यत्वादाह-- प्रतीति | अथौदाह-- प्रतीति 
~~~ 

~~~ ~~ 

१. ख भिधीयते। २ ज. छता) ३. थ. दु. छखवचनस्थ।४.थ. द्. तो वणिक्प- 

देन नय 1 ५. व. गिगिति । &. थ. एतदादिमूरमिल्यन्तं नास्ति । ७. थ. दु, स्वूढद्रन्यातु । 
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यापचयौ यथाद्रव्यं येन यावद्धनं पण्यग्रहणार्थ दत्तं तदमुसारेणावत्तेयो । यद्रा- 
प्रवानगुणमावपयौरोचनयाऽस्य भागद्वयमस्येको भाग इत्येवंहूपया सविदा समयेन 

यथासंप्रति्न्नौ तथा वेदितम्यो ॥ २५९ ॥ 

कि च- 

प्रतिषिदडमनादिष्टं भमादायच्च नारितस् | 

स तदयाटिप्टवाच्च रक्षिताद्रामांराभाक् ॥ २६० ॥ 
तेषां संमूय प्रचरतां मध्ये पण्यमिदमित्थे न व्यवहतेव्यमिति प्रतिषिद्धमा- 

चरता यन्दितम्, अनादिष्टमननज्ञातं वा कुवाणिन, तथा प्रमादा स््र्ञाहनतया वा 
येन यनाङितं स तत्पप्यं बणिग््यो दयात् } यः पुनस्तेषां मध्ये चोरराजादिजनि- 

कृभीपेक्चया वा यथासवित् । परिभाषामन्योन्यमङ्रता मयोदाकृतेयथः । स्पष्ठम- 

न्यत् ॥ २५९ ॥ 
+ # ७५ ५ (कप [ अ [ (र 

एव करतसमयानां उ्वहारपित स्वच्छन्दात्-- --प्रतिषिद्धामनादिष्टभि- 

त्यादि ॥ २६० ॥ 
प्रतिविद्धमनादिष्टम् अमयेवैणिष्भिरदुष्ठितमिनि शषः । किं च-- भरमादाचश्च 

सुबोधेनी 

कृतो?” इत्यस्याभिभ्रायमाह-- यद्वेति | भरधानो सुल्यः गुण उपसजनभूतः । सुख्यस्याधि- 

कोऽशः उपसर्जनस्य तस्मान्न्युनः।ततो न्युनव्वादिपारिकस्पनयः न्यूनतरन्युनतमांशपारेकल्पन 
मिष्यथः ॥ २५९ ॥ 

बोटभदरी 
(५ ष ४: 

यथा दनव्पमिति---योग्यतायामवब्ययीभावः । तदाह --येनेति } उयपादाथमाह-- 
क + र € ् + 

यदवेति+,---वाविव्यथः । संप्रतीति, --अथोदाह-- तथेति । एवं प्रागपि ॥ २५९ ॥ 

अन्यद्प्याह--कि चेति,तथा यन्नाश्चितं प्रमादादिष्यस्य व्यास्या-- प्रज्ञेति|चो वार्थं 

इत्याह- वेति । तथा च नाशितमिस्यस्य सर्वत्र सबन्ध इति भावः। वणिरभ्यः सवसमवा- 

चिभ्यः । अत एव प्रातिस्विकमिति भागुक्छम् । विष्टवाचथमाह--य इति| चेनेवाथेमाह 

१. ग. ज. यथा सप्रतिपननौ तथा । २. क. मिति निषिद्धमाच । ३. थ. दे. यद्या प्रधान- 

शुभेति । 
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ताद्रयसनात्पण्यं पाठ्याति स तस्माद्रक्षितात्प-यादशममंशं कमते ॥ ३६०॥ 
अधं € ॥ 9 द 1. ॥ शुर ^ ५ 

प्रक्चेपणाद्िरं भागं शुल्कं चृपो हरेत् । 
क [ज क [द् क [जगा कन्न 

व्यासिद्धं राजये।ग्यं च वि्ीतं राजगा।म तत् ॥ २६१ ॥ 

स्यतः पण्यस्येयन्ू्यमिलधेस्तसय प्रक्षेपणात् राजतो निरूपणाद्धेतोरसौ मूल्या 

्िशातितममंशं ञयलकाथं गृहणयात्। यसयुनव्योसिद्धमन्यत्र न वित्रेयानिति राज्ञा पति- 

षिद्ध यच्च राजयोग्यं मणिमाणिक्यायप्रतिषिद्धमपि तद्राज्ञे ऽनिवेय छाभलोमेन विक्रीतं 

चेद्राजगामि मूल्यदाननिरपे्षं तत्सव पण्यं राजाऽपहरेदियथेः ॥ २६१ ॥ 
नाशितं स तदयात् ॥ अन्यानपंक्षयव विष्कवान्तु रक्षिता दशमांश्माक्ः --रक्षितद्रभ्यात् 

रक्षितलाभात् दश्चमाश्तं प्राप्नु प्रादिलयथः ॥ २६० ॥ 
[^ ० ~ ~ अधं ¢ णच्छुल्क | ०५ [ (३ 

इदान।( राजभ्य निरूयति--अ्धपक्षपणच्द्भर्कम्त्यादु | २६१ ॥ 

योऽ रजग्रक्चि्तः स्थापितः तत्त एवावस्थापनादिकीतानां ववशतिभागो राजभा. 

भ्यः शल्कः । फेवाविकेकभ्यामन्येच्छयःऽऽन्यतरणेव देयः । यच्च राज्ञा व्यासिद्धं राजयो- 

म्यं च स्स्यादिदधव्यं राजन्यनावेद्यानाल्याय विक्रीतं तद्राजगाम्यवक्तेयम् ॥ २६१ ॥ 

| सुबोधिनी 
सशजते इति-- यो निरूपणादिव्यथैः । असा्ेति रो निर्देशः। जयसथः-- 

अर्धस्य रा्ञा निरूपितत्वाद् यस्य पण्यस्य विंशतिः प्रणा मूल्य, तस्मादेकं पण रजा गु- 

ह्ीयादिति । राज्मीमीति---मृ्यदाननिरपेश्चं॑तद्राजगामीत्यथेः । अस्यैव तास्पयीथं 

दशेयति--तत्सवपिति ॥ २६१ ॥ 
बारुमद्री 

--व्यसेति,---नालादिस्यथः। स्वशक्त्येति भावः। इदमाधकम् । तस्य ततो राभादि तु 

भ्रागुक्तमेव । तथा नारदोऽपि--्दैवतस्करराजाभ्ने व्यसने सथुपस्थिते । यसत् खशच्छया 

रश्चेव तस्याश दश्चमः स्तः” इति उक्ताऽऽरादाह--अभ्येति ॥ २६० ॥ 

एवं स्वेषां मनुरपि “"ुख्कस्थानेषु ङुक्चराः सवैपण्यावेचक्षणाः । इयुरवं यथा 

पण्यम् अतो विं नृपो हरेत् ॥ राज्ञः भरख्यातमाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि 

च । तानि निरतो छोभात् सवैारं हरेन्नृपः ॥ `” इति अष्यस्येति पाठान्तर- 

पणे हेतपञ्चमीलयाह- हेताविति । असे चपः छस्कमिव्यथः । शुस्कथेभेति-- 

कृराथमित्य्चः । पूर्वेण पौनरूक्याऽऽह --- प्रतीति । राजगामित्वे विक्रीतत्वं दोषो 

हेतुरित्याह--छामेति | अन्यत्रेति शेषः । जत एवफिनमाह--मूद्येति । सवे 

द्विविधम् ॥ २६१ ॥ । 

१, क. ज. अर्थं २. क. मिलयवेप्र्चे । ३. राजनिरू । ४.थ. द्. तौ निरूपणादिति। 
५. थ. द्. ज्ञानि । ६, मि ̀  भूल्यदाननिरपकषेमि । 
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मिथ्यावदृन्परीमाण शल्कस्थानादपासरन् 

दाप्यस्छषएटगणं यश्च सव्याजक्यविक्छयी ॥ २६२ ॥ 

यः पुनव्रेणिक्र खस्कत्रनाथं पण्यसिमिाणं निहते. ञ्स्कम्रदणस्थानाद्वाऽपस- 
रति यश्चस्येदमष्येदं वेयवं व्रिवदास्पदीभूतं पण्यं करणाति विक्रीणीते वा ते सर्वै 

पण्यादष्टपुण दण्डनीयाः | २६२ ॥ 

अपि च- 

तरिकः स्थलजं शुस्क गृह्णन् दाप्यः पणान्दश । 

ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रण ॥ २६३ ॥ 

शुस्कं हि हिषिधं स्थर्जं जर्जं च ¦ तत्र स्थठ्जम् ^“ अधघेप्रक्षेपणादशां 

राजमाव्य शु्कछाप्रति पण्यद्रव्यदेः---~ मिथ्यावद्न् परीमाणमि- 

यादि ॥ २६२ ॥ 

सुबोधिनी 
"ते सर्वे इात-- ते सवै प्रस्येकं दण्डनीया: न समशिता इति बोद्धव्यम्-- अपराधस्य 

समत्वात् ॥ २६२ ॥ 

बाङमद्री 
अथ दण्डमाह-- मिथ्येति } राजदण्डे बीजमःद--श्युस्केति | शुस्क्पदं ङाक्षणि- 

कमभिस्याइ -- डुल्कग्रहणेति । कयश्च विक्रयश्च विक्रयो । भ्याजो विवादः,तत्सह्ितस्य पण्य- 

स्य तो] ठतो मव्वर्थे इनिरिष्याह-- यश्चति । मनुरपि ““ शुल्कस्थानं परिदहरन्नकाङे कऋय- 

विक्रमो । मिभ्यावादी च सङ्कयानेऽदाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥*› इति ॥ २६३ ॥ 

दण्डान्तरमाहे--अपि चेति । वचनम् व्यास्यातुमुपोदघातमाह -- ड्ुत्कं दीति । 

मृर्माह-- अधग्रक्षे पणाभिततिं । भ्रतितारनोकादौ यानं रिक्तशकटा्विक भरतिपणं 
दाप्यः। परापरे पुरुष भावावेषये तरेऽधेपणं दाप्यः पद्यु्गैवादिः, यो बिदरक्ष्यमाणाभिन््ली- 
मात्रं पणचतु थासो दाप्यः।रिक्तकः भाररहितः पूमान् मनुष्यः पादाधपणाष्टमभागं द्ष्यः। 
माण्ड पण्यद्रव्यं तेन पृणीनि यानानि शकटादीनि सारतः; दव्यगतोस्कर्षापेक्षया तार्थं 

१.थ. द्. ते सवे पण्यष्टगुणमिति । 
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मागं श्ुस्कं चपो हरेत् |” दयत्रोक्तम् ; ज्जं तु मानवेऽभिहितम्- 
४८ पणं यानं तरे दाप्यः पुरुषोऽशपणं तरे । पादं पद्युश्च योषि पादा 

प्क्तकः पुमान् ॥ भण्डपरूणोनि यानानि तायै दाप्यानि सारतः रिक्तमाण्डानि य- 
्ति्वित्पुमांसश्वापरिच्छदाः ।' इति । श्युस्कदयेऽप्ययमपरो विरोषः | “न भिनका- 
षापणमस्ति शयुल्वं न शिल्यङ्त्तौ न शिशौ न दूते } न भेक्ष्व्े न हृतावरेषे न 

सुबाधिनी 
पणं यानं वैरे इति-भस्याधैः---“भाण्डपू्णानि यानानि इति वक्ष्यति अतोऽत्र 

रक्तयानं गृह्यते । रिक्तं यानं श्चकादिक कवृ 1 तरं तरणं तेन मुल्य रूकष्यते । तरं तरणमू- 
ख्यं दाप्यम् | यानादिक्ब्दयोनादिस्वासी रक्ष्यते । कि तन्मूल्यमियाकाङ्क्नायामाह -- 

पणमिति|ष्णपरिभितमिति यावत पौरुषः पुरूषवाद्यो भारः सोऽधैपणं तरं दाप्यः।पञ्चुमव दिकं 

खी च पादं पणचतुर्धश्ं दाप्यो | रिकः पुमान् भाण्डरहितः पुरुषः पणाष्टभा्गं दाप्यः | 
दव्यपुणानि शकटादीनि यानानि सारतः दष्यगतेत्कर्षापकषवशात् तायं तरणमूटयं दाप्य । 

नि ¡| रिक्तभाण्डानि पुरपरदितानि शुकमन्जूषादीति यक्किञ्चिदद्पं दाप्यानि | 

पुमांसश्चपरिच्छदाः 2 विक्रेयवस्तुरहिता वणिक्श्रभूतयः पुमांसश्च याकि दाप्याः । 

परवा्तं ८८ पादाधभ स्किकः पुमान् " इति तु वणिगादिन्यतिरिकविषयमिति । 

न भिनेति--जयमथः,--भिन्नकापपणं न्युनकाषापणं--काषापणन्यूनमल्यमिति यावत्- 

तव् भ्रति श्चुस्कं नास्ति । तथा शिष्पद्रयादिषु । हृतावक्ञेवे तस्करादिभिहतावद्ा्टद्भ्ये 

बाठभद्धी 

तरणमुस्यम् दाप्यानि | रिक्तभाण्डानि पण्यद्रव्यराहेतानि गोप्यादीनि अपरिच्छद दरिद्राश्च 

उक्तपादाधेदान पेक्षया कि्चदापनीय एइत्यथः। किञ्चिद. “दीर्घाध्वनि यथादे्ञं यथा कारत- 

रो मवेत् ! नदीतोरेषु तद्ि्यात् समुद्रे नास्ति खश्चषणम् ॥ `` इति मनुः ॥ पूवर पारावारे 

तरणाथमुक्तम् , इदानीं नदीमगेण दूराध्वनि गन्तथ्ये म्रबरवेगास्थरोदकनयारिदेशग्रीषम 

वर्षोदकारयिक्षया तरमृख्य कल्पनीयम् । एतच्च नदीतीरे बोध्यम् । समुद तु बाताधौन 

पोतगमनस्वातस्वायन्ताभावे तरपणविशषन्नपकम् | नदीव योजनगमादेकं तत्र नास्तं । 

ततस्तत्रोचितमेव तरमृस्यं प्राह्यमिति तद्रख्यातारः 1 दय ऽपि ज्जे स्थर्ने च । नाभेन्ेति 
मानवं वािष्ठञ्चेदम् । (भिन्ने न्यूनः काषीपणोमूस्य यस्य । वस्तुनम्तु तथा तोन्नमित्ततः 

१.--८. ४०४, ४०५. । ख. ^“ गभि तु द्विमासादिस्तथा प्र्रजितौ पुनिः । ह्मण 

दद्नशरैव न दाप्यास्तारिकं तेरे ॥*° (४०७) इत्यधिकम् । २.थ. द्. तरे दप्यस्मि। ३. थ 
द्.तो यानं रिक्तं ४. थ. द्. (पण › इति नास्ति; ५. थ. व्युरुर। ६. द् पूषकम । 
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तीयते > = क चथ 

्रो्तिये षन्राजञते न यज्ञे |†* ईति तीर्यतेऽनेनेति तरः नावादिः तनन्यञ्ुस्केऽधे- 

कृतस्तरिकिः; स यदा स्थलोद्धव यस्क गृह्णाति तदा दज्ञपणान् दण्डनीयः | वे- 

रोवेदम प्रतिवेश इति स्वबेरमाभिमुखं स्ववेदमपाश्वद्यं चोच्यते ; तत्र भवाः प्राति- 

वेद्याः; ब्राह्मणाश्च ते प्रातिवेद्याश्च ब्राह्मणप्रातिवेद्याः;-तेषां श्रुतवृत्त्षपन्नानां श्राद्रा- 

दिषु विभवे सव्यानेमन्त्रणे एतदेव दरापणात्मकं दण्डनं वेदितव्यम् ॥ २६३ ॥ 

सुबोधिनी 

ुस्कं न । यज्ञे तदुपयुक्तद्रव्येष्वानीयमनेषु तदथं गच्छत्सु च मनुष्येषु च शुल्कं नास्तीति। 

अधुना भूखवचनं व्यच तीयेतेऽनेनेतीयादिना ॥ २६३ ॥ 

बारभद्धी 

शुस्कोऽपि भिन्नकार्षापणः । तेन काषपणादर्वाक् यस्य मृस्यं तस्य॒ शछुस्को न आद्य 

इत्यर्थः । शुल्कशब्द् अर्षचोदिः । शिस्पव्रृत्तियैस्य तत॒ भक्ष्यच्त्तं वतेनं जीवनं यस्य 

तन्न भेक्ष्यरुञ्य इति पाठान्तरम् । हतादवरेशो यस्य तत्रं यज्ञस्तदुपकरणस् । दीक्षितो वा 

तत्र गन्तुकामो जनक्षमूहो वा । मनुरपि “गर्भिणी तु द्विमासादिः; तथा भ्रनजितो 

भिश्चुः; सुनिवीनप्रस्थः, ब्राह्यणश्चलिद्किनो ब्रह्मचारिणश्च तरमू्यं तरेण न॒ दाप्याः 

इत्यथैः । जथ मूराथमाह- तीयेत इति । स च शुके राक्षणिकस्ततः '“अत इति” ईति 

ठन् तत्फङ्ितिमाह-- तज्जन्येति । वेर्मेति परतीति.-सामीप्येऽग्ययीभावः । तदाह-- 

स्ववेमेति,--एहमिति शेषः । तत्रेति-- अन्ययीभावाच्ति भावः । विक्ञिषानाऽऽह-- 

--श्रतेव्यादि प्रेतपदार्थो मृत इति । इभ्यपदं योग्यताया विशेषपरमिस्याह-- 

तदीयमंद्ाभेति | तदिष्यस्य तत्रान्वय इति भावः ॥ २६२ ॥ 

० न ता मा नया मनम् न 
प 7 

१.--१९. ३७.। २. ज. पुखः 1 ३. ज. स्थश्चो । ४. ख. संपृणानां । ५. टं व्या । 

६ ,्=५१, य. ¶ १५. | 

{32 



१०५० याज्ञवस्क्यस्मरतिः [ व्यवहाराध्याये 

देशान्तरमृत्तवणिग्रिकथं प्रयाह-- 

देशान्तरगते भरेते द्रव्यं दायादबान्धवाः 
ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतस्तेर्विना चपः ॥ २६४॥ 

यदा संभूय कारिणां म्ये यः कश्िदेरान्तरगतो मृतस्तदा तदीयमश्यं दाया- 

5 दाः पुत्रा्यपलयवशौः, बान्धवो मातृपक्षा मातुखदाः, ज्ञातयोऽपलयवगेव्यतिरिक्ताः;सपि- 
ण्डा वा, आगताः संभूय ग्यवहारिणो ये देशान्तर्ददागतास्ते वा गहीयुः। तैर्विना 

दार्यादा्मावे राजा गृह्णीयात् । वाब्देन च दायादादीनां वैकध्पिकमधिकारं द्च- 

ति | पौवीपयीमेयमस्त “* पत्नी दुहितरः "” ईयादिप्रातिपादिता एवात्रापि वेदितव्यः। 
© @ € 

अथ किं संभूय भ्यवहरतामन्तः विपत्ता तदीयद्व्यमन्यर्वंणिग्भिगंहीतच्यम् ? नेस्युच्यते। कि 

ति ? देशान्तरगते प्रेते इत्यादि ॥ २६४ ॥ 
देशान्तरगते आयुर्ययविद्ुदधं तदीयमंशं यथाविभजमानं रिक्ष्थनोऽन्यगह्णीयुः । तद 

सुबोधिनी 
संमृय कारिणाभिते--मिरित्वा वाणिञ्यादिकं कवंताभेलथः । ज्ञातयँ इति- 

अचरं खपिण्डा वा अपत्यवगग्यतिरिक्ता वा ज्ञातय इवयेवं नान्वयः, अपि त्वपत्यवर्शभ्यति, 

रिक्ताः सपिण्डा ज्ञातय इति। एवच्च वाश्चब्दो वक्ष्यमाण आगतशब्दवव्येः सहापलयव गौदि- 

सपिण्डान्तानां विकल्पचोतनाथः । स च विकल्पो व्यवस्थित एव नैचछिकः। अयमेवाथ उत्तरन 

स्फुटीभविभ्यति । ननु वाशब्दो यदि वेकलद्पिकाधिकारद्योतना्थस्तथा च बीहिय ववदेच्छि- 
कविकस्पे सति ““ पर्नीदुहिवर *› इति कमाभिधायकवचनाविरोधः स्यादिष्यत आह-- 

वौवपिर्योतति | अयमाश्यः--म्यवरस्थितोऽयं विकस्पः | व्यवस्था च "“ पनी दुहि 

बाङभद्री 

यदपि दायाद्ब्दोऽन्यन्नाप्यस्तीति प्रागुक्तम् › तथाऽपि ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेनाऽऽह-- 

पुत्रेति । मातृपक्षे भवाः दिगादित्वाद्यत् । सपिण्डेति । सगोदसपिण्डलयथः । आदि- 

न,--सेदकरदितैरिष्यनेन सवेपरामन्षं इत्याह--दायेति | चस्स्व्थऽपि एवमयेऽपि। केति 

न तु युगपदिति भावः । नन्वेवम् करमेनियामका भवे नच्छिक विकल्पापत्तो बददियवादि 
वत् ““परनी “दुहितरः” इति क्रमबोधकवचनविरोधापात्तिरत आह--पौवौपर्योत्ि | तथा च 

श समभ तत 

१. ख. व्भैः ब | ग. दायादः पुत्रा्यपद्यवर्गः बन्ध । २. ज. पक्षीयाः। ३. संभूय संभूय 

व्यव } 9. क देशान्तरगताः । छ. देशान्तरंगताः । च णो दे ५. क. वशब्देन च दायादीनां । 
६ भ्य०. १३५ । ७. थ. द. योऽपलयवगैव्यतिरिक्ता इति । 



संभूय स मुत्थानप्रकरणम्} ससन्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या। च १०५१ 

(पक शिष्यसव्रह्मचरित्राह्मणनिषेधो वणिक्पाप्श्च वचनम्रयोजनम् | वणिजामपि मध्ये यः 
पिण्डदानणेदाना्समथः स गृह्णीयात् । सामध्यीविशेषे सरवे वाणिजः संसृष्टिनो वि- 

भञ्य गृह्णीयुः । तेषामप्यभवे दशवष दाथादा्यगमनं प्रतीक््यानागतेषु स्वयमेव राजा 

गृहीयात् । तदिदं नारदेन स्पष्टीकृतम्--““एकस्य चेसस्यान्मरणं दायादोऽस्य तदाप्नु- 

सुबोधिनी 

® 9 क क 

तरः इति प्रतिपादितगोर्बापर्याबाधेन विज्ञेयेति । यदि पल्यादिक्रमेणैव स्क्यिमाक्तं र्हि 

प्रयोजनाभावाद् “दे्ञान्तरगते पेते हइव्यादिवचनमनारम्भणीयं स्यादित्यत जाह- 

क्षिष्येति ¡ अवमाश्यः-““गोत्रजा बन्धुशिष्यसव्रह्मचारिणः'* इति बन्धूनामभावे शिष्य- 
सब्रह्मचारिणो क्रमेण घन भाज, तद्भवे “ स्वैषामणप्यभवे तु बाह्यणा रिकिथभापिनः। 
इति ब्राह्यणा रिक्थभाज इति पूर्वप्रतिपादितशिष्यादिनिव्त्तिवौणिक्मरात्तिश्च भयोजनम् । 
अतः पुल्लादीनां बन्धुपयन्तानाममावे संञ्रूयकारेणो वणिजो गृह्णीयुरिति । वणिजाम- 
प्यभावे दशवषपयन्त स्थापयदित्युक्त तदेतन्नारदेन स्पष्टीकृतमित्याह-- तदिदमिति | 

ठकस्येति-- संभूय कभंकुवतां वणिजां मध्ये एकस्य चेन्मरणं स्यात् तद्वस्तु दाया 

बाटभद्धी 

भ्यवस्थिताऽयं विकल्पो न स्वेच्छिकः । व्यवस्था ^“ च पत्नी हुषहितरः'` इति बोधत 
पौदवापयाबधिन ज्येति भावः | न व्वेवं सति फलाभावात् देश्चान्तरेतारतम्यम 

अह -- श्ेष्येति | गोत्रजा बन्धुश्िष्येलयनेन सवेषामप्यभाव इत्यनेन च कमेण प्रतिपा- 

दिताधिकारिस्वकादीषयादिनिश्त्तिवेणिजस्तन्राचुक्ततेन तस्परा्षिशरेतद्वचनप्रयोजनमिलय्थैः 

अतः पुत्रादिबन्धुपयैम्तानामभावे संभूयकारिणो वणिजो गृह्णीयुरिति भावः । 

तन्न विशेषमाह- वणिजामपीति ] पिण्डदातृस्वस्य तदा भ्याप्यत्वस्य प्रागुक्ततवादाह-- 
क छ फ 

णेति । कणे प्रातिङुबुरित्यनेनेदसुक्त भक् । आदिना दत्त ऋणोद्धरपरिगरहः । 

विक्ेषान्तरमाह- समर्थयति । विभञ्य ग्रहणे हेतुं सूचयन्नाह -- वृष्टिरिति | 

पद्यपि नात्र सुख्यं संखष्टि्वम् , तथाऽपि तेन म्याजेनान्नापि तथेति मावः | विशेषा- 

न्तरमाह--तेषामपीति । दक्ेति बहुब्रीहिः । तदिदमिति दरवषपयन्तं स्थाधनभिव्यथैः । 

वाजा ातणायााताकणय कापा २ 

१, ज. सामभ्यौमवि सर्वै, २.--व्य० १३२५. । ३. थ. दु. तस्य चेस्स्यान्मरणमिति, । 
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द (> र १ ् भ 3 ् यात्। अन्यो वाऽसति दायदे श॒क्तश्वेत्सवे एव ते ॥ तदभावे तु गुत्त तत्कारयेदसा- 

वत्सरान् । अस्वामिकमदायादं दशवर्षध्थितं ततः ॥ राजा तदात्मसाक्कुथोदेवं धमों 
न हीयते ॥|› इति ॥ २६४ ॥ 

फ च-- 

जिह्यं त्यजेयुर्निखोभमशक्तोऽन्येन कारयेव । 
[१ 

जिह्यो वञ्चकः तं निगेतद्मं` खाममाच्छिय यजेयुबेदिष्छुयः । यश्च 

। १ ॥ [,। क के (> 

भावै तु राजा गृह्णीयात् । किमथे पुनरिदयुच्यते ऋणद्ाने हि प्रत्तिषेधात्7तथा च गातमः- 

““प्ातिमाव्यवाणिकदुल्कमयद्यृतदण्डा न पुवानध्यापयेयुः? "इति । ऋ्णवच्च धनसबघोऽपीति 

तदमाक्तमेव युक्तमिल्ादोकानिन्रत्यथेमेव तत् । स्पश्टयन्यत् ॥ २६४ ॥ 

= $ । क ५ कप * (~ (4०९ क 

संभूय च प्रवृत्तानां स्वामिकमेकरादीनामन्योन्यमयं विधिः-- [जह यजेयु- 

र्यादि ॥ २६५ | 

सुबोधिनी 

द॒पुत्रबान्धवान्तो जनः पूवपूवां भावे उत्तर उत्तर आथ्नुयात् । दायादेऽसति अन्यो 

वणिग्वा पिण्डदानादिसमथे जाप्नुयात् । असामर्थ्य ॑पिण्डदानादुावेकस्य ते सर्वे वाणिज 

भष्ठुयुरित्यथंः। तदभवे वित्यादि सुगमम् ॥ २६४ ॥ 

बाटंभट्री 

एकेति संभूय कमेकुर्वेतां वणिजां मध्ये ययेकस्य मरणं भवेत् तदाऽस्य तस्य तद्वस्तु 
दायादः पुत्रादिबेन्ध्वन्तो जनः | पूवैपुवाभवे उन्तर.आध्नुयात । दायादे उक्तरूपे असति 
अन्यो वणिग्वा शक्तश्चेत् तदणद्ानादिक्षमथेश्चत् आप्नुयात् । एकस्य तश्रासाम्यै सर्वेषां 

च साम्ये तादशास्ते वणिजः सवं एवाऽऽप्नुयुरिल्यथः । तदभावे तु वणिजामभावे गुप्तं 
रक्षित तत् तदीयं धनं ततः तावत्पयेन्तं स्थापनान्तरमस्वामिकूत्वादि विदि तद्धनं राजा 
स्वीयं कुयात् । एवं सति न धमेख्य हानिरिस्यथः ॥ २६४ ॥ 

वणिजं प्रति अन्यदप्युच्यते इत्याह - चेति । बहुनीहिः । तस्याप्यथमाह-- 

छाभमिति । दमदव्वेलथः । संभूय कारिण इति शेषः । अशक्त इल्यस्याथमाह- 
11 1 

१. क, तद्धार । २. छ, ज, निगेतराभमाच्छिदय्य । 



सूय -समुत्थानप्रकरणम् ] स्तन्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्या्या च॒ १०५५३ 

संभूय कारिणां मध्ये भाण्डपयवेक्षणासकं कर्तुमसमर्थोऽसावन्येन स्वकं कमं 

माण्डभारवाहनतदायव्ययपरौक्षणा्दैकं कारयेत् | 

प्राखपदिषटं वणिग्धमेमृविगादिष्वतिदिशति-- 

अनेन विधिराख्यात ऋर्हसिवक्कषककार्भणाम् ॥ 

अनेन काभालामो यथाद्न्यालयादिणिग्धमकथनन ऋत्विजां हत्रादी- 
नां कृषीवलानां नटनतेर्कतक्षादीनां च शिष्पकर्मोपजीविनां विधिर्थतेनप्रकार 
आष्ट्यातः । रत्र च क्इविजां धनविभागे विशेषो मनुना ददतः ““सर्वेषाम- 

धिनो मुख्या्तदधे नाधिनोऽपरे । तर्तीयिनस्तृनीयांशाश्चतुथीश्चास्च पादिनः ॥ ” 

सुबोधिनी 

कर्मिपदुवाच्यानाह--नटनतेकेति ! श्रतिविहितदक्चिणाया विभागप्रकररस्यास्मन् 

मं डंवचनेऽभिधीयमानत्वात् दाक्षिणाप्रापकवचनमाह--ततसिति । अस्याः, - पूर्य गवां 

प्रस्तुतत्वात् इतेन-- गवां इातेन--तं यजमानमध्वयवाीद्यो दीक्षयन्तीति।यदा "नतं शेत 
नेः इनि पाटस्तदा नतं नतिमानति यजममानायत्ततां प्रति शतेन दक्षयन्तीदयर्थः,। 

यतो दक्षिणाग्रहणेनत्विजो यजमानायत्ता भवन्ति । नन्वस्मिन् वाक्ये द्षोदेशेन गोशतम- 

बाख्भद्री 

संभूयेति । भण्डेति--भाण्डस्य यो भावः,- सरश्चणादिरूपः तस्य बवहनमिव्यथः । 

तद्धाण्डं नारदोऽपि --"* भाण्ड पिण्डन्ययोद्धारमारसारान्ववेक्षणम् । युस्ते व्यमिंचचारेण 
समये स्वे ष्यवरिथिताः॥ * ईति । भाण्डविकरेयदव्यं पिण्डः पाथेयं प्रागिति प्रकरणा 

रम्भे इव्यथः ॥ आटि आद्यं वचन एव स्फुटम् ॥ २६४ ॥ 

अनेनेत्यस्यव तस्प्रकरणादौ उक्तेनेत्यथैः,- अन्यथा असंभवात्। तदाह- रामेति 

श्चतिक्रमेणाऽऽह-- होत्रोति । कषकपदाथमाह- कषति | कर्भिपदे “अत इतिः इतिः | 

तत्पदाथेनाह-नटेति | कमपदाथमेह-- शिष्यति | तल्ल च तेषां मध्ये च श्रुतिविहि- 

१. ख. ज.स्वक । २.ख.ज. हनंत। ३. क. कर्षृककर्मणाम् । ढ. करपैकधर्मणाम् । 
क. नटनतंकादीनाप् । ४. तत्रविजाम् । ५. त. गकरण 1 &.थ. द्. ते तेन दौक्षयन्पीति | 
७ , == रट ( 1 ॥। | 
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च 

इति | अस्यायमर्थः ज्योतिषटोमेनं ““तं रतेन दीक्षयन्ति? इति वचनेन गवां श॒तमु- 

विगगनातिशूपे दक्षिणाकार्ये विनियुक्तम्  ऋतिजस्च टहोवादयः षोडश | तत्र कस्य 

केयानंद् इलययेश्चायामिदमुच्यते। सर्वेषां होत्रादीनां षोडशविजां मध्ये ये मुख्यार्च- 

सुबाधिनी 

हणं अतीयते, न दृक्षिणाविधिः । अतः केथं दक्षिणाप्रापकमेतद्चनमिलयत आह- 

इति वचनेनेति | अयमाश्यः--यथा अुलिक्ियासध्ये वृष्त्यास्मके क्यं पयसा तृषतिः 

कर्वीतिति पयोद्रभ्ये विहिते तत्पयो भोजनसाधनस्योदनस्य स्थाने निपतति, तद्दत्नापि 
दीक्षियन्तीति दीक्षाकरणमानतिरूपं दीक्षिणादानकायेम् । आनतिर्नाम नस्नीमावः | 

स्वायत्तता भति गृहीत्वा शूला इव दक्षिणां गृहीत्वा स्वायत्ता भवन्ति हि ऋत्विजः । 

तस्मिन्ना्तिख्ये दक्षिणादानकाये गोशतं विधीयमानं दृक्षिणादानरूपभ्यापारसाधने 

दक्षिणास्थाने निपततील्यथीत् शोशतमेव दक्षिणा भवतीति दक्षिणाप्रापक् वचनभिति । 

एतदुक्तं भवति--गोशतं दुक्चिणास्वेन विधीयत इति अधुना ““सर्वैषामर्थिनः'* इत्येतन्मजु- 

वचनं ज्याख्यातुमवतारयति--ऋधिजस्चेति | ते गोच्तस्यार्धिन दप्युक्ते शतापेश्चया 

वारभद्री 

तदक्षिणाप्रायक चचनमाह-- “तं शातन दीक्षयन्ति' इति । पूवे गवां प्रस्तुतत्वात् शतेन 

-- गवां शतेन ---तं यजमानम् अध्वयौदयो दीक्षयन्तीत्यथः; यतो दक्षिणा्रहणेन यजमान- 

युता भवन्ति । नन्वितो दीक्षेषदिशेन गोक्षातग्रहण प्रतीयते न दश्चिणाया विधिस्तस्कथं दक्नि- 

णाध्रापकम् इदमत आहेति वचनेनेस्यय भावः । यथाभुजिक्रियासाध्ये तृप्टयात्मके कार्ये 

पयसा तृष्ति कर्वतिति पयोद्रभ्ये विहिते तव्पयो भोजन खाधनस्यौदनस्य स्थाने निपतति 

तथा अत्रापि दीक्चयन्तीति णिजथभूतं दीक्षाकारणम् क्रलिजामानतिरूपं दक्षिणादानस्य 

र्ये तेषाम् आयतिनेषभावः स्वापततेति यावत् । भृति अदीत्वा अल्पा इव दक्षिण 

गुदहीत्वा स्वायत्ताभ वन्तिहि ऋरिविजस्तस्मिच् तेषामानतिरूपे दक्षिणादानस्य कायें गोशत- 

विधीयमानदद्चिणादानरूपन्यापारसाधनभूतदकषिणायाः स्थाने नियतोध्यथौत् गोशतमेव द- 

क्िणाभवतीति दुक्षिणाप्रायकमिदं वचनमिति गोशतं दक्षिणास्वेन विधीयत इति । अथ- 

मानं वा ्याख्यातुमवतारयति- ऋत्तिजश्चेति | बत तेषां सध्ये" गोते बा । इदं 

१.---८. २१०. | २.क.मेत्।३. थ. दु. नीह क्र। ४. त. समादान) 
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त्वारो होत्रथ्वयत्रह्मोद्रतार :, ते गोशतस्यार्धैनः; सर्वेषां भागप्रणोपपत्तिवदाद ्टचत्वा- 

रशाद्रपा्ेनाधंमाजः। अपरे मेत्रावरणप्रातप्रस्यातृत्राह्मणाच्छतिप्रस्तोतारस्तदर्धन तस्य 
मुष्यांरस्यार्धन चतुर्विशतिरूपेणाघभाजः।ये पुनस्तृतीयिनः अच्छावाकनेष्ागनीघ्प्रति- 

हतोरस्ते तरतीयिनो मुल्यं श्य षोडशागोरूपतृतीयांशने तृतीयांदभाजःये तु पादिनः 
परावस्तुदुनतृपोतृपुत्रह्मण्यास्तेमुख्यभागस्य यद्चतुथौयो द्वादशगोदूपस्तद्राजः । ननु 

कथमयमशनियमो घटते? न तावदत्र समयो, नापिद्रग्यसमवाया, नापि वचन, यद्र - 

सुबोधेनी 

पञ्चाशदोऽधैत्वात् तथव विमागप्राप्तावभिप्रायमाचिष््ुवैन् विश्ेषमाह--सर्वैषामिति | 

विभागपारेपूणाथसुपपत्तिः। तस्या वश्शस्तदजु सरणं ; तेनायातः प्राक्च: स नासावष्टाचत्वा- 
फ, क 

रिद्यद्रपाधेः तेनेति समासः । प्रकारान्तरेणाधोदिना दक्षिणाविभागस्य कतमशक्यत्वा- 

दिव्यैः । तस्य सुल्यांशचस्येति-- सख्यांशोऽषटाचत्वरिशदपः । न तांवारिति -्रधान- 

बारभद्री 

मानवम् । अथ न्याच््े -- सर्वषामिति | उचरीव्येवाऽऽद--होत्रेतिं | बह्यत्वस्याभयसा- 

धारण्यादाह--त्रह्लोति | शछतार्धत्वस्य पञ्चाद्यतिवस्वात्तथेव विभागप्राप्तो आशयं भरकाश्चयन् 
च विशेषमाह -- सर्वषांमागेति ] मागस्य विभागस्य यत्परिपूरणम् तस्या वशेन तदघीनतया 

तदनुरेधेनायातः। भाकश्रासावष्टाचत्वारिंशदू पस्वाश्वास अथश्च तेन धन्येन धनवानितिवत् 
५ के 

तृतीयान्त सामान्यविशेषयारभदान्वयः | तद्रपाधंभाज इत्यथः । एवममेऽपि । मत्वर्थोयि 

इनिः 1 सर्वत्र प्रकारान्तरेण दक्षिणाविभागस्य कठुमराक्यत्वात् यन्न्युनत्वेऽपि सामीप्येन 

तद्धरणमिति भावः । तच्छब्देन श्रुतानुमितयोरिति न्ययन श्ुतपरामश्ैस्येव ओचित्या- 

दाह-- शस्येति । अष्टचत्वारिंद्रपस्येत्यथैः । एतनावदिषटदविपन्चाशवुपस्यैव कुतो नपरा- 

मश इव्यपास्वम् । उक्तरीत्या स्थलद्भयनिवौषेऽप्यन्ते अनिवाहाच्च तृतीयिनः पादि- 
नइति तयोः श्रोतीसंज्ञायोगोऽपि उक्तं एव तृयीयांशा इत्ति बहु्रीहिः। एवमञ्चऽपि । 
तत्फङ्तिमाह --मुख्यांशेति । भ्रष्यासत्तेरिति भावः । एुवममेऽपि । षोडश्गवख्येति 

पाठः । गोरूपेव्यपि पाटः । एवं द्रादशगवसूयेव्यत्रापि अयं मनृक्तः । ब्रह स्पतिरप्येवमेव । 
तले मृकोक्तपरकारद्कयविषयत्वमाह-- न यावदिति च प्रधानस्याधिकांशे न्यूनत्वं अन्येषां 

१.४. दु दनैस । 
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सुबोधिनी 

स्य,धिकांशः, अन्येषां न्युनन्युनतरन्धूनतमां शा इति समयः कृतः, न चेकेन दज्ञान्येनाश्टा- 

वपरेण षडित्येव वाणिञ्य इव द्रभ्यसमुदायः कृत इल्यथःदशमतुनीयपादाधिकरण-- "समं 

स्थादश्चतस्वात्"ज्योतिष्टोमे श्रूयते. "गोश्वारवश्चाश्वतरश्च गदं माश्वाजाश्चावयश्च चहियश्च यवाश्च 

तिराश्च माषाश्च तस्य दादृश्श्तं दक्षिण इति | पूवतराधिकरणे गवां हादशशतम् इतराण्य- 

श्वादीनि च दक्षिणेति च प्रतिपादितम् । पएूवौधिकरणे स्विगरमेव दक्षिणा विजञ्येलयपि चोक्तम् 

अत्र तुं स्थिते विभागे चिन्त्यते किं समो विभागः स्याद् उत प्रयासानुरूपः, अथवा अर्धिना 

इव्यादेसमास्यानुरूपः इति सन्देहः । तत्र विकेषाश्रवणात् समो विभागः सर्वषाश्धत्विजां 

स्यादिति प्राप्ते सिद्धान्तेकदेदयाह रेकवत् प्रयासानुखूपेण विभाग इस्येव प्राप्ते सिद्धान्तः- 

द्वादशाहे दीक्षाक्रमवाक्ये “ अध्वयगहपति दीक्षयित्वा बह्यणं दीक्षयति, तत 

उदगातारं ततो होतार ततस्तं दीक्षापिस्वाऽर्धिनौ देक्षयत्ति । ततस्तं नेष्टादी- 

क्षयित्वए तृतीयिनो दीक्षयति ततस्तयुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति | ततस्तं 

प्रतिश्रस्थाता दीक्षयति” इव्येवं विधेऽध्योदिसमाल्याः श्रूयन्त । अतस्तद्रज्ञाद् ब्राद्यणा- 

च्छलि प्र्तीनां तदजुरूपो विभागो द्वा दक्षादभ्रकृतो ज्यो तिष्टोमेऽध्य वसेय इति प्रकृतमनु- 

बाङभदी 

न्यूनतरन्युनतमांश्चा इति न समवायः कृतः । नाप्येकेन दशाग्येना्टावन्येन षडित्यादि- 

स्येण वाणिञ्ये इव इध्यससुदायः छृतं इत्यथैः । नापि वचनं श्रोतं यद्वशात् यदबरात् 

अतः परिशेषात् युक्छमिलयत्रान्वयः। दश्चमवृतीयपादाधिकरणं “समं स्यात् श्रुतत्वात्” इति 

ज्योतिष्टोमे श्रूयते--गावश्च अश्वाश्च जश्व॑तराश्च गदेभाश्च अजाश्च आवयश्च व्रीहयश्च यवाश्च 

तिकाश्च माषाश्च तस्य द्वादश्षक्चतं दक्षिणेति पृवोधिकरणे गवां दरादक्ञशतभमितराणि - इतरा- 

ण्यश्वादीनि च दृक्षिणिति प्रतिपादितम् । पूवाधिकरणे तु इयमेव दक्षिणाविभाज्येति 

उक्तम् । तश्र स्थिते विभागे चिन्ता किम् । समो विभाग उत प्रयासानुरूपं उत अर्थिना 

इत्यादिस्षमाख्यानुरूप इति संशयः । तच्र विज्ञेषश्रवणात् समो विभागः सर्वेषां ऋत्विजां 

स्यादिति प्राप्ते सिद्धन्स्येकदश्ी आहो कवस््रयासानुरूपेण विभाग इति तदभिग्रस्योमयं 
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चद्वागनियमः स्यात्, अतः (समं स्यादश्रुतताद्” इति न्यायेन सर्वेषां समांशभाक्तं 
कमानुख्पेण वांऽराभाक्त्वमिति युक्तम्| अत्रोच्यते। ज्योिष्ठोमप्रकृतिके दादराहिऽ्धि- 
नस्तृतीयिनः पादेन इति सिद्धवदनुबादो न घटते | यदि तस्ङ़तिभूते व्योि- 
1, 

अन्योन्य ॑स्वामिकमेकरसामाजेकादायो नद्यं कुटिरं भ्याभेचारिणं टलजेयुः । 

तथा रूभश्युन्यं भ्रवरत्तस्तु स्वयमशक्तोऽप्यन्येनाविरोधेना स्वकाय सामाजिकं 

कारयेच् । योऽयं संसूय स्थाने विष्धेरक्तः । अनेनैव विधिना निरूपितश्ष्वि 
[111 

सुबोधिनी 

सरामः। पूवेपक्षिणो मतं सिद्धान्तेकदेशिमतं चावरुम्ब्य शङ्कावाद्याह- समं स्यादश्रुतत्वा - 

दिति विशेषश्रवणात् सममिति पूैपक्षयाश्चयः । स्वजां स्वस्वकर्मणि चैष्छ्यात् 

कमनुरूपणेति सिद्धान्तेकदेरय भिप्रायः । सिद्धान्तावरम्बनेन परिहरति - तत्रोच्यत 

इत्यादिना । अयमभिप्रायः -- श्चतिखिङ्गवाक्यश्रकरणस्थानसमाख्या इति षट् प्रमाणानि 

शेषत्वबोधकानि । समाख्या नाम संज्ञा ¦ ऽयोतिष्टोमविकृतिभूते द्ादश्चाहे अर्थिन इति 
समाख्या श्रूयते । समाख्याप्रमाणबरात् त्प्रजृतौ अ्योति्टोमे तथेव दक्षिणाविभागः 
कर्तेन्यः, अन्यथा वितो द्वादद्याहे अर्थिन इस्यादिसिद्धाजुवादो न स्यादिति । एतदुक्त 

बाकभद्र 

शङ्कत इति आह-सममिति | विशेषश्रवणं सममिलयथः । सर्वेषाम् छत्विजां कर्मेति 
ऋष्विजां स्वस्वकर्मणि वेषभ्यात् कमौनुरूपेणेव्यथः । अथव प्रसि तत्र सिद्धान्ती आह -- 
द्वादशाहे दीक्षाक्रमवाक्ये अभ्वयुगृहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति, तत उद्वातार, 

ततो होतार, ततस्त प्रति प्रस्तोता दीक्षयिष्वाऽर्धिनो दीक्चयति ततस्त नेष्टा दीक्षयित्वा 

वेतीथिनो दीक्षयति । ततस्तमुन्ेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयतीव्येवं विधा अध्वरवौदि- 

समास्या श्रूयन्ते । अतस्तद्वशान्रिवाद्यणाच्छंसीग्रश्तीनां तदनुरूपो विभागो दादलाह- 
प्रकृतौ ज्योतिष्टोमेऽध्यवसीयतत इति तदिमं सिद्धान्तमवकरम्न्याऽऽह - उयोतिष्टोमेति| 

कदेत्याकाष्कायामाह-- यदीति । तत् इादशाहः । उपसंहरति-अत इति । श्रुत्यादीनि 

133 
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्टोमे अधतृतीयचतुथी शरमाक्तवं मत्रावरुणादीनां न स्यादतो बोदिकाधप्रमृतिसमा- 
्यावलखत् प्रागुक्तोऽङरनियमोऽवकस्प्यत इति निरवधम् ॥ २६५ ॥ 

॥ इत संभूय सञुव्थानप्रकरणम् ॥ 

गा्यनुष्टानमपि दशटभ्यम् , स्दयन्तरातुवंशेषिकष्धत्विगायनुष्ठानप्रपञचोद्रष्टव्यः । स्प 
्टमन्यत् ॥ २६५ ॥ 

० ये = 

सुबोधिनी 

स्यात्--विङ्तिगतसमाख्यान्यथाचुपपच्या प्रकृतो पूर्वोक्तो दक्षिणाविभागः करस्य 

इति ॥ २६५ ॥ इति मद्धविश्चश्वरविरविरचितायां सुबोधिन्यां सम्भूयसमुत्थानं नाम 

प्रकरणम् ॥ 

बालमट्री 

षटप्रमाणानि शेषध्वब्ोधकानि समाख्यानामयोगिकसं्ा अ्योतिष्टोमविकृतिमूते द्वादशाहे 

अर्धिन इच्यादयः समाख्याः श्रयन्ते 1 अतः समाख्यारूपभ्रमाणबलात् प्रहृतो ज्योतिष्टोमेन 

तथेव दक्षिणाविभागः कार्यः । अन्यथा विङ्रतो द्वादश्चहेऽर्धिन दत्यादिसिद्धाचुवादो 

न स्यात् । तथा च विकृतिगतसमास्यान्य थानुपपच्या प्रकृतो प्रागुक्तदक्षिणाविभागावचसाय 

इस्यथैः । तदुक्तम् तथोवोविश्ववेदा विभजस्विति ता यजमनश्चतुधौ प्णाजिनेन 

श्युक्ताचतुथंमध्वयुभ्योः विभजति यावदध्वथेवे ददाति तस्यार्धं प्रति प्रभ्थात्रे वृतीयं नेष्ट 

्तुथमृन्नेत्रे एतेनेवेतरेषां दानं युक्तमिति ॥ २६५ ॥ 

१, थ. द्. भवति । 



अथ स्तयप्रकरणम् २३ 

इदानीं स्तेयं प्रस्तूयते | तद्टक्षणं च मनुनाऽभिहेतम्--" स्यात्साहसं 
व्वन्वयवत्प्रसभं कमे यच्छतम् ] निरन्वयं भवेत् स्तेयं कत्वापहनूयते च 

यत्॥|?१ इति । अन्वयवत् द्रभ्यरक्षिराजाध्यश्चादिसमक्षम् ; प्रसभं बलावष्टम्भेन यत्पर- 
धनहरणादिक क्रियते तत्साहसम् ; स्तेयं तु तदिरक्षणं निरन्वयं दरव्यस्वाम्याद्यसमक्षं 

वञ्चयित्वा यत्परघनहरणं तदुच्यते। यच सान्वयमपि कृत्वा न मयेदं कृतमिति भया- 

जिद्चते तदपि स्तेयम्  नारदेनाप्युक्तम्--*“उपायेविधैरेषां छट्यिलाऽपकषंणम्। 
सुप्तमत्तप्रम्तेभ्यः स्तेयमाहमनीहणः।” इति ॥ 

सुबोधिनी 

अथ स्तेयप्रकरणम् ॥ “स्यात् साहसं त्वन्वथवद्” इत्येतन्मनुवचनं व्याच 

अन्वयववैदियादिन। ०८ कृत्वापहनूयते च यत् †› इत्यस्यांगस्य तत्पयोथमाह--यंच्ोति | 

बाङुभद्धी 

महाधरकरणसङ्गला आह-इदानीमिति। च स्स्वथ। मानवं म्यच - अन्वयेति] मनुम 
तमिदमयरेऽन्वयः सम्बन्धः स चक्षुरदे्विवक्षित इ ति। द्रव्येति- दब्यस्वामीप्यर्थः | 

कमेपदाथैमाह--प्रोति । आदिना साधारणद्रभ्यहरणम् ¦ दत्वोऽपङ्कतमिति भरूतत्वमविव- 

क्षतमिव्याह-- क्रियते इति | अतस्तत्र श्तेयदण्डो न कायः । एतद्थैमेव प्रकरणमेद् 

इति भावः। तदाह--स्तेयन्त्विति--तस्साहसात्। आदिना राजाध्यक्षादिबरावश्म्भोनात्रे- 
व्याह-एवञ्चेति कृत्वायज्निुनुतेभयात् तुयंपाद्पाटं व्याचष्ट-येचचेति | अपिना निरन्वयसञुच 

यः । परधनहरणग्दिकमिति शेषः । छइत्वापहनुयते च यदिति पाठान्तरम् ! छच्वाऽ पव्ययते 

च यदिति तु प्रचुरः पाठः| तदा अयं ताषयौर्थो बोभ्यः। अपञ्ययते सबृणोति अच्छादयति 

इति यावदिति तुशब्दोऽथै; व्येन् संवरणदेस्युक्तेः । वञ्चयित्वेव्यस्य समृरुत्वं ध्वनयन् स्तेय- 
लक्षणांर मानान्तरमप्याह- नापीति | एषां इव्यस्वामिनां सुक्तावीनाम् । कमणि शेषेषष्टी 

चेत्यन्वयः । दरव्यस्येति षः । सुप्तादेरपकषणोऽन्वयः ॥ 

१.--८* ३३२. । २.--१४ १७. २.य. दृ. द्रव्यशक्षीया। ४ थ. दु. यत्सा- 

केन्यर्पाति । 



। 

१०६० याज्ञवस्क्यस्प्रतिः | व्यवहाराध्यायं 

तत्र तस्करमरहणपूरवंकलादण्डनस्य, ग्रहणस्य च ज्ञानपू्वैकतवात् › ज्ञानापायं तावदाह-- 

ग्राहकैगृद्यते चोरो छेप्त्रेणाथ पदेन वा । 

पूर्वकमीपराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २६६ ॥ 
0 

यश्चौतेऽयमिति जनैर्विल्याप्यते असौ ग्राहक राजपुरस्थानपाट्पम्तिभि- 
= = [९ भ 0 2 भ्य => 

5 गृहीतभ्यः । छोष्त्रेणापहतमाजनादिना वा चीयेचिदहेन नारदशादारभ्य चौयपदानु 

यदि पुनः प्रत्येकं प्रति्रहादिना संभूर्यीतवज्दिना वा छत्लाजतं कश्चिदुपहलय गच्छेत् 

स कथं ज्नतन्यः, ज्ञातस्य वा किं तस्य॒ कर्त॑भ्यमिल्यपोक्षिते तस्स्वरूपनैरूपणायाऽऽह-- 

ग्राहकैर्द्यते चोर इत्यादि ॥ २६६ ॥ 

अपहतदग्यस्थाभिः चोरघ्वप्रतिपादनेन प्राहकेगृद्यते चोरः; अथ वा रोप्वेण अपहत- 

द्रभ्येण भपहरणदेशाद्वा निपुणेरन्नीयमानेन पादेन यद्वा आस्मपूवकर्मणा सम्भावितचोयौ- 

पराधात्तथाऽन्येरपि स्ल्यन्तरोक्तचोरस्वश्रतिपादकेः वक्ष्यमणेरश्चद्धवासकादिभिः । अश्चु्धो 

पुबोधिनी 

मरमवतारयति-- तत्रेति। अपहृतभाजनादिना वेति-- यस्य गृहे यन्नष्टमपडतादिनं 

बालभद्री 

मृरुमवतारयति-- तत्रेति | भ्रारभ्यमाणे स्तेये इत्यथः। ज्ञानेति तस्करत्वज्ञानेत्यथः । 

यद्यापि योगिना प्राहकग्राद्यत्वमेव तत्रोपाय उक्तः; तथाऽपि तत्रापि निमित्तमाह-- य॒ इति। 

राजपुरुषाश्च स्थानपारश्चेति द्वन्द्रान्यदीयमलोमा (?)पदाथमह- येति | अगृह्यते इति छेडि- 

व्याह-- ग्रहीति । अपहारतो नष्टं वसखरादियंस्य गृहे हस्ते वा दरयते तेन चिदह्धेन स पुरुषो 

ग्राह्य इस्यथेः। अथज्ञाभ्दाथंमाह-- वेति | पदेन वेति व्याच्ष्टे-नारोति । पू्वंकमैचोयौम्ब्य- 

१,ख.स्मेःस्था :२, ख. श. शदिवसादा । ३. थ. ब. वचनम् । 



स्तयेग्रकरणम्] ससम्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपन्याख्या च १०६१ 

सरणेन वा ब्राह्मः । यश्च प्रवंकमापराधी प्राक्प्रल्यातचौरयैः अशचुद्धोऽपरजञातो वासः 
स्थानं यस्यासौ अ्युद्धवासकः सोऽपि ग्राह्यः ॥ २६६ | 

कि च-- 

अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादिनिहवैः । 

यूतखापानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमृुखस्वराः ॥ २६७ ॥ 

परद्रव्यगृहाणां च पच्छा गूढचारिणः 

निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ २६८ ॥ 
क, न केवल पूर्वोक्ता प्राद्याः कि खन्येऽपि वक्ष्यमाणे टिङगेः शङ्कया प्राह्याः। जा- 

वासो यस्य असावश्ुद्धवासकः । कुतस्व्योऽयमित्यविज्ञायमानो दुब्धवेरयादिगृहनिवासी 

रोटप्रादिवश्च ॥ २६६ ॥ 

अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या इत्यादि ॥ २६७ ॥ 

परद्रव्यगरहाणां चेत्यादि ॥ २६८ ॥ 

सुबोधिनी 
तत् यस्य गृहे हस्वे वा ष्यते तेन चिह्नेन स पुरषो ब्राह्म इव्यथः । वासः स्थानपिति- 

उश्यते अस्मिश्रेति वासो निवासः पुंसि । तस्यैव प्रतिपदं स्थानमिष्येवत्, न तु वास- 
स्थानमिव्येकं पदमित्यवबोद्धयम् ॥ २६६९ ॥ 

५८ ज्ुष्कभिन्नमुखस्वराः? इत्यत्र शुष्कञुखलो भिन्नस्वर ईति च प्रकृत्या दविवोपात्तौ 

बारूभद्री 

मेव भूम्नि इनैरित्यदि-- प्राशेति | अत एव परग्रहः । वास इति--उष्यते आश्षि- 

न्निति वादः । निवासः पुंस्ययम् । तदाह- स्थानमिति । न च वासस्थानीमव्येक्छ पद. 

मिति भावः| तथा चेति सञ्चये इत्याह-- सोऽपीति | २६६ ॥ 

तश्र उपायान्तरमेत्याह-- किञ्चेति | स्वरूमवधारणे शङ्कायाम् । जारीमेहवादेः 

हेवुभेद्याह-- वक्ष्यति । तान्येवाह- जातीति | निद्धवपदस्य प्रष्येकं सम्बन्धः |... ... 



१५६२ याज्ञवस्व॑यस्पतिः । [न्यवहाराध्याये 

तिनिहेन नहं सुद्र इ्येवंरूपेण । नामानिहवेन नाह डित्थ इयेवंरूपेण ! अदि 

प्रहणात्छदेराग्रामकुखयपलपेन च रक्षिता श्राह्याः ¦ दूतपण्याङ्खनामयपानादेन्यस् 

नेष्वतिप्रसक्ताः तथा कुतस्योऽक्ि लमिति चरमराहिभिः पृष्टो यदि शष्कसुखो भिन- 

सरसे वा भवति तर्यस्ावपि ग्राह्यः | बहुवचनात् चिनरलाटादीनां प्रहणम्। तथा 

ये निष्कारणे कियदस्य धनं विं वाऽस्य गृहभियेवे प्रच्छन्ति, वेषान्तरघारणेनाऽऽत्माने 

गूहयित्वा ये चरन्ति, ये चाऽऽयामावेऽपि बहुव्ययकारिणः, ये च विनष्टद्रन्याणां जी- 

णवच्रभिन्नमाजनादीनामविज्ञातस्वाभिकानां विक्रयकाः ते सर्वे चोरसं भावनया ग्राह्याः 

सुबोधिनी 

प्रत्ययेन त॒ जसता बहव उपात्ता; । अतः प्रङृतिप्रलयययोः परस्परविशेधादनुपपन्नं पदं 

स्यादिलाज्ञङ्कयाह- बहवचनादिति । अयममिभ्रायः-- प्रकरतिरन्येषामप्युषराक्षिका तेन 

स्विश्रलकाटाद्योऽपि गृह्यन्ते । एवञ्च बहुस्वविवक्षायामेव बहु वचनविधानान्न प्रकृतिप्रस्य- 

नारभद्धी 

0 संक्ञदेशो यापकः । म्रामो वा व्याप्यः । उपलक्षणोऽयम् । वृतयत्याह-- 

क्षिता इति! द॒तेति-न्द्रोत्तरपदको द्वन्द्वः । समभिहारात् खीविशेषरूपा न तु सामान्य- 

भूतेत्याह-द्यूतपण्यङ्खेति | इदमुपरक्नणसित्याह -आदीति | तासयाथमाह- अनीति | 

शुष्कञ्च 1भिन्नश्च जु्काभिन्नौ मुखञ्च स्वरश्च तो ततो बहुनीहिः । यथा सङ्धचेत्याह-- 
यदिति | अन्न कारणसुक्तम्--कुतस््वमसीत्यादिना । न तु अन्न दयरेवोक्तत्वात् जात्या 

सयैत्र प्रहणे स्िद्धिग्यक्ताहयेन बहस्वाश्चयानुपयोगात् बहुवचनासङ्गतिश्च । अत जाह- 
बहटीति । तथा च भ्रङृतिरन्येषामपि उपलक्षणम् । अधच इतिवत्वेति 1 तद्विवक्षायां 

बहुवचनम् । अत एव प्रकृतिभ्रत्ययप्वरोधेऽपि नेति मावः । जनतिभ्रसङ्गायाऽऽह-- 

निष्केति | गृढमथाचरन्तीति शब्दोऽथेः । तत्फकितमाह-- वेषान्तरेति । गृूढेति- 

आच्छाद्यिष्वेह्यथे; । आवदयकष्ययेऽदाषादाह- बह्भिति । भूम्नि तत्र मतुप्। विनष्टदरव्या 

णि विक्रीणते इति पचाद्यच् । गङ्काधरवत् । तस्फकितमाह~-येवेति | विक्रायकाः तस्कता- 

२: एव रब्धम् । शङ्क्येत्यस्य भत्राप्यन्वय इत्याह-- चौरसमिति | वक्ष्माणसङ्खतये 

१. ख. टपिःधः। २. ख. गृहमिति ¶। 



स्तेयप्रकरणम् | ससव्याल्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च १०६३ 

एवं नानाविधचौयंटिङ्गन्पुरषान् गृहीत्वा एते चोराः कि साधव इति सम्यक्परकषित 

न पुनर्खिङ्गददनमत्रेण चौरनिणैयं ुर्यात्--अचौर्यस्यापि ठोप्नादिलिङ्गसंबन्धसंभ 
वात् ; यथाऽऽह नारदः-““अन्यहस्तात्पस्मिष्टमकामादुरच्छतं भुवि। चौरेण वा परिक्षिप्तं 
रप्र यत्नात्परौक्षयेत् ॥' तथा--“जसलाः सयसंकाश्चाः सदयाश्चासयसनिमाः 
टृदयन्ते विविधा भावास्तस्मादुक्तं पर्यक्षणम् ॥" इति ॥ २६७॥ २६८ ॥ 

एवं चौरशङ्कया गृहतिनाऽऽव्प संशोधनीय इत्याह- 

गृहीतः शङ्कया चोय नाऽऽ्मानं चेद्विशोधयेत् । 
दापयित्वा हतं दव्य चोरदण्डेन दण्डयेत् ॥ २६९ ॥ 

प्रमाणान्तरम्रुर्वादस्यास्स्मरतेः तदनुसारेगेव विविच्य व्याकायौ ; पदार्थस्तु निगदोक्ता 
एवं ॥ २६७ ॥ २६८ ॥ 

उरन्यायाबुसरेण च--गुही तदरांकया चोय इत्यादि ॥ २६९ ॥ 
००१५११०७ १११०१ 

सुबोधिनी 

यपिरोध इति । अन्यहस्तादिति --अन्यस्थ चोरादेहंस्तादस्य गूहे च्युतं वा, भुविखन्यमा. 

नायां तत्र पूवमन्येः स्थापितमनिच्छया परां वेति परीक्षणं कतैच्यमिल्थैः ॥ २६७॥२६८॥ 
मानुषेण दिव्येन वाऽऽस्मा शोधनीय इत्युपदेश्चो नोपपन्नः प्रमाणस्य भावगोचरष्वेने 

वारभद्री 

तत्सूचितमेव शषमाह--एवम् इति | ननेति बहुनीहिः । मात्रपदेन परीक्षाभ्यवच्छेदः । 

चौर्येति-- चर एवायम् इति निश्चयमिव्यथेः । अन्येति -- काल्यायनोऽप्येबमेव । अन्य- 

स्य चौर्यस्य हस्तात् पार्ञरष्टं च्युते भुवि खन्यमानायां अथेमत एवाकामाद्निच्छयो- 
स्थितं भ्रा्षमन्यदीयं पूवं भ्रतिक्षष्षम् लयक्तमिस्यथः । तथा चेदमेदमुत्तानेनापद्ुतमिति 
परीश्चा कार्येति भावः, तदाह--यत्नादिति | नारदान्तरमाह-- तथेति] यत इति हषम् | 

यतो दिविधा भावः पदाथः । इयते तस्मादित्याद्र्थः । द्वैविष्यमेवाऽऽह-- 

असयाः सघ्येति | अत एव विविधा इत्यपि पाठः ॥ २६७ ॥ २६८ ॥ 

अत ॒एवाऽऽह-- एवमिति | उक्तप्रकारेणेष्यथेः । आ्मास्वरूप चायै इति विष- 
ज ना जामा र भमन 
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यदि चौरशङ्कया गृहीतस्तनिस्तरणा्थैमात्मानं न शोधयात्ि ति वक्ष्यमाण. 

धनदापनवधाषिण्डभाग्मवेत् | अतो मानुषेण तदभवि दिव्येन वाऽऽत्मा शाधनी- 

यः। ननु "नाहं चौरः” इति मिथ्योत्तरे कथं प्रमाणं समवति--तस्यामावखूपलात्। 

उच्यते । दिव्यस्य तावद्धावाभावगोचरत्वं *‹ रुच्यावाडन्यतरः कुयात्!” इलयत्र प्रतिपा- 

दितम् । मानुषं पुनयैयपि साक्षच्छुद्धमिथ्येत्तरे न संभवति, तथाऽपि कारणन संस- 
न [त 

स्म्रत्यन्तरानुसारेण यथाहं दण्डकल्पना ॥ २६९ ॥ 

सुबोधिनी 

निस्स्वरूपेऽमावाव्मके तुच्छे मिथ्योत्तरे प्रमाणप्रसराभावादियसमिभ्रयेणाऽऽक्षिपति- ननु 

नांहाभिति। समाधत्त-उच्यत ईति । मानुषंभिति -अन्न तथाऽपि कारणतखष्टमिथ्योत्तर 

मादुषमभावमपि गोचरयव्येव । कथम्, मावरूपमिथ्याकारणसाधनसुखेनेयन्वयः ¦ अयं 

भावः -छ्ुद्धमिथ्योच्चरस्यामावरूपत्वेन यद्यपि तच्र मानुषं प्रमाणं प्रसरलेवेति । एतदुक्त 

भवकि-शुदमिध्योत्तरे दिन्यमेव, संखुष्टे तु मानुषमपि सम्भवतीति । एतदेवोदाहृल 

बाखभद्री 

यसक्षमी । शङ्कायामन्येति तदाह-- यदि चर्यति] तत् ततः तच्छङ्कातः। लिङो न विव- 

क्षित इव्याह- यदीति । उत्तराधमभिमस्य विषस्य सामान्येनानुवादोऽन्यथापोनस्क्तया,. 

पत्तेः । अत आह-- वक्ष्ये इति } अनुपदमेवेति भावः | धनदृने इति पाठः । यद्यपि. 

दापनं वक्ष्यमाणम् › तथाऽपि तस्य राजधमेस्वेन चोरानिसृष्टष्वात्तु ततोऽथोतिद्धस्य ग्रहणम् । 
अत एव दुापनत्यपपाटः । आदिन) तदभ्रिमपरिग्रहः। अनुवादस्वादेवाऽऽह-दण्डभागभवे- 

दिति । सम्भावने छिङ् । अनुवादफलं प्रदक्लयच् वचनसाथक्यतास्पया्ं प्रतिज्ञातमाह-- 
अत ईति । नन्वयमपि अस्य नाथः । प्रमाणस्य माचगोचरत्वेन निस्वरूपेऽभावात्मके 

तच्छे मिथ्योत्तरे प्रमा णप्रसक्तेरिलयाश्चयेन शङ्ते- नन्विति | उक्तघ्वादाह- दिव्येति | 

साक्चात्तद्िषयतया तथाऽपीति माचुषं कारणं संसृष्टे मिथ्योच्तरे मावरूपमिथ्यात्वे यत् 

कारणम् तस्य॒ यत्साधनं तन्मुखेन तद्वारा अभाव्रमपि गोचरयव्येवेलयन्वयः । 
अत एव पूवपक्षे साक्षादिल्यक्तम् । तथा च शुद्धीमिथ्योत्तरे दिभ्यमेव। संयष्टे तु मानुषमपि 
५ 

१.थ. द्. हं चोर तीति।रे.थ द्. इ्यादिता।३.थ.द्. ष् पुनरिति । ४.थ. दु. 
माणम् एतदुक्तं भवति प्रसरघ्येवेति (?) श्च । 
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षेः मव्रद्पमिध्याकार्णसाघनमुखेनामाव्रमपि गोचरथयेव । यथा "नाक्चापहारकाछे 
अहं देशान्तरस्थः! इ्यभिगुक्तेभौविते चौयमावस्याय्य्थास्िदेः शयुद्िर्मबयेव॥२६९॥ 

षि, 

चौरदण्डमाई- 

चोरं प्रदाप्यापहतं घातयेदिवियेमरधेः | 

यस्तु प्रागुक्तपरीक्षया तनिरपरेक्ष वा निधितचौस्तं खछामिने अपहृते धनं 
स्वख्यण मूत्यकसानया वा दापयित्वा वरित्रिभधंतर्घातयेत् | एत्चोत्तमसाहसदण्डप्रा- 
धिपरोम्योत्तमद्रव्यविषयम्। न पुनः पुष्पवच्रादिष्चुद्रमध्यमद्रव्यापहारवरिषप्रम् --“"साह- 
सेषु ¶ एवाक्तच्चिष्ु दण्डा मनीपिभिः । स एत्र दण्डः स्तेयेऽपि दव्य त्रिष्वनुक्र- 
मा न त ००.०१० ०५ भाः ५ ० 

लेपवरदिमिशरोच स्धीर्ते-चोरं प्रदाप्यापदृतं धातयेदित्यादि ॥ 

सुव्रोधिनी 

दक्तयति- ययेति] चोधशङ्कगाऽभियुकः '्रग्यनाशङाङे चाहं देशान्तरस्थः "इति साक्यादि- 

भिः साधिते चाग्रमावस्याप्य्थास्सिद्धेः द्धि भवव्येवेष्यथः ॥ २६९ ॥ 
उक्ताय नारदवचनं प्रमणयति--साहमेश्रु य एवोक्त इति । साहसेषु साहस्ाख्येष 

कमसु त्रिषु उत्तम्मभ्यमाधमसरूपेषु यो दण्ड उच्छः स एव स्तेयेऽपि । त्रिषु दभ्येु उसम- 
साहसमध्यभवाहसाधमसाइतयोग्येषु द्रभ्भेभ्वनुकमात् दण्डो भवतीत्यर्थः । अने- 

वोरमद्री 
पारस्येति भावः । एतद त्रोदाहरणेन विशदरयति--यथा नाशोति। 'वग्यनाशापहारथोः 

काङेऽहै देश्ान्तरस्थितः' इति चो्शङ्कपा गृहीतेनाभियुक्तैः साक्ष्यादिभिर्भाविते साधिक 
चाय्ौभावस्याप्यथौत्--सिद्धः तस्य श्ुदिरेवेय्थः ॥ २६९ ॥ 

चारपदं तध्रापरभिव्याह - स्वख्येणति| सव्यन्तराविरोधायाऽऽ्ह-- एतच्चेति | द्रभ्ये 

ति-दड्पापदारेव्यथः । अत्र मानमाह-सहिति | साहसरास्येषु प्रागुक्तेषु लिषु 

१. ख. मिथ्या । २. ख. चरेदण्ड । ३. एतदादि ‹ सादृ › इयन्त थ पुस्तके । नासि । 
४.थ द्. यथाना शापहारकङे । ५. थः द् एतद्ादसादस इत्यन्तं नास्ति | 

134 
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[न 

मात् |” इति नारदवचनेन वव वस्योत्तनमाहसस्योत्तमव्रऽपत्रिपये व्यत्रह्यापि 

तव्रत् ॥ यत्पुनदृह्रमनुवचनम्--““अन्यायंपरात्तव्रित्तत्वाद्धनमपां मटामक्रम् | 
अतस्तान् घातयेद्ाजा नाधदण्डेन दण्डयेत् ईति तदपि महापरावविपम्||२६९॥ 

षरे, क्र छ 

न्वरविरोषेऽपवदमाह-- 

सचिवं बाह्मणं छत्रा स्वराष्टाटिप्रवासयत् ॥२७०॥ 
न न 

सश्व्यन्तरोक्तदण्डेदशनारीरेश्च नेत्राद्यदधरणल क्षणः प्राणहरणश्चूलारोपणादभरशचेव्यभिप्रायः॥ 

एवमग्रह्मं ; बरह्मन त-संचिह्वं बह्यगं कृत्वेव्यादि || २७० || 
न नन ००५० 

सुबोधिनी 

नेतर्ुक्तं भवति--उरमद्रभ्यापहरि उरमसाहसदण्डविधानात् वधस्याप्युत्तमसाहसात्मक 

दण्डव्वेनोचमद्रव्यापहारविषयस्वमेव युक्त।माीत ॥ 

बारभद्री 

कमैसु उत्तममध्यमाधमस्ूपषु यो दण्ड उक्तः उत्तममभ्यमसाहसरूपः स एव प्रिषु द्भ्येषु 
उत्तममध्यमाधमसूपेष स्तेयेऽपि तद्टिपगरे स्तेयस्य कमेण्यपि अनुक्रमाननव कमेण दण्डो 

अवतीत्यथः । तथा चोत्तमद्भ्यरापहःरे उत्तमसाहसदण्डविधानास्वधमस्याप्युत्तमसादहसा- 

तमकदृण्डस्वेन)त्तमद्रञ्यापहारविषपग्रव्वमेव युकूमिति भावरः ॥ तदाह - वयेति | 

परिहारविषयस्वमेव युक्तमिति भावः। त दाह-वपरेति] अन्यविोधरं परिहरति - यत्पुनरिति | 

अन्येति । बहुनीहिः एषां चाराणां बृ ढशातादपोऽप्येवम अपति वधस्येति भावः | 

महत्यपरापे इति--तथा च गातमः-““न दारी बाह्म गस्य दण्डकमावयोगविर्यापनवि- 

वासनाङ्ककरणानि अन्र्ता प्रायश्चित्ती सः'' इति] शारीरस्ताडन. ज्ञ ेदूनखूप । कस्तर्हि दण्ड 

दत्याह-- कर्मादि ; कर्मविग्रोगः नन सह सधे क्रिप्रानारंभः ववस्यापनं डिण्डिमङकेन- 

धरिभामणं स्तेयलक्षणं स्तेयप्रकाङनायं विवासनं देज्ानिष्कासनं अङ्ककरणं शरपदेनाडूनं 
पि ककय 

१.-- १४. २१.। २. क दण्डयत् › द्येतन्महय । 
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ब्रह्मणं पृनश्चौरं महयप्यपर प्रेऽपि न घातयेत् ,भपि तु ख्छटिऽङ्कषित्वा स्वदे- 

दानिष्कास्येत् । अङ्कनं च श्रपदाकारं कायम् । तथा च मनुः--“गुरतस्पे भगः 
कार्यः सुरापाने सुराध्वजः | स्ये च श्वपदं कार ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥* इति । 

एनच -ण्डोत्तरकाट प्रायधित्तमविकीपेतीं द्रष्टञ्पम् ; यथाऽऽह मनुः-- “प्रायश्चित्तं तु 

कुत्राणाः स्वै वणां यथोदितम् | नाङ्कवा दर्ञा छटटे तु दाप्याप्तूत्तमसाह- 

सम् ॥'» इति| २७० ॥ 

चौरादृर्शने अपहतद्रव्यप्राप्टुपयमाह- 

घातितेऽपहृते दोषो ्रामभतैरनि्गेते । 

विवीतभर्तुस्तु पथि चोयेद्धतुर्बीतके ॥ २७१ ॥ 

सचिद्धु श्वपदाद्याङ्कतम् | स्पष्टमन्यत् ॥ २७० ॥ 
न (क ® दोषो 

प्रयत्नेनान्विपष्यमाणवातचोरा्यनुपर्ब्धौ तु कथमिति-घातितापहूते दोषो 

भ्तरमि ते (अ 
ग्रामभतरनिग्त ॥ 

पादादौ श्रयातवचिद्का इति देषः ॥ 
नि 

विवीतभवुस्त पथि 
विवीताद्युपक्रड इति शेषः । तुरूब्दो ऽन्यस्यापि यथा सन्निधानं दोषवरगक्ञापनाथः॥ 

च च 

चरदरतुर्तिक ॥ २७१ ॥ 

सुबोधिनी 

एतच्च दण्डोत्तरकाटमिति,-एतच्छरुपदाकारमङ्कनम् ॥ २७० ॥ 

बाट्मद्री 
आच्रुत्तौ, अन्येन प्रकारेण जीवनाप्तंभवेन यदि स्तेयं करोति तदा तस्य प्रायश्चित्तमात्र न 
दण्डः इति तदथः । वक्ष्यम।णमनोर!ह- रटे इति | जकार शब्दः सदृशवाची विशे- 

पमाह-- एतज । श्वगादाकारम „नं चेत्यथेः । अनेन दण्डश्ायश्चित्तयाः कमः सूचितः | 

पूत ब्राह्मणक्षत्रिप्रविज्ञः । यथोदितं यया शाख्जविहितं प्रायश्ित्तमित्यन्वग्रः ॥ २७० ॥ 
ननन ॥ 

१. ख. महूत्यपरायं । २.-- ९. २३७. । ३. ख पतो । ४ --९. २४०. । ५-त 
एतग्वेति । 



१५६८ याद्चवस्क्यस्मृतिः [ व्यवहाराध्याये 

यदि ग्राममध्ये मनुष्यादिप्राणिवप धनापरहरणं वा जायते तदा भ्रामपतेरेव 

चोरोपेष्वा दोषः; तव्पाहदारा्थं स ख चीरं गृहीतया राज्ञेऽप॑थत्। तदशक्तौ हृते धनं 
धनिने दद्यात् यदि चौरपदं छग्रामानिगतं न दर्शयति । दार्चेते पुनस्तत्पदं यत्र 

प्रविदाति तद्विषयाधिपतिख चौरं धन बैऽ्पयेत् । तथा च नारदः-““गोचरे यस्थ 
सष्येत तेन चौरः प्रयत्नतः। ग्राह्मो दाप्योऽथव्राऽरषं पदं यदि न निगेतम् ॥ नेगे- 
ते पुनरेतस्मान्न चेदन्यत्र पातितम् । सामन्तान्मार्गपाटाश्च दिक्पाटश्ेध दापयेत् ॥* 
ईति । विवीते त्वपरे विर्वःतल्वामिन एर दपः । यदा तध्वन्धव तद्रतं भव्रय- 

सुबोधिनी 

तद्विषयेति वदेशाधिपति रिवः, चोरं धनं चेति -- शौरमर्॑येव् 

तदश्ष्छो धनमिलय्थः । अथवाशेप्रमिति ~ अशेषमिति पदविभागः । 

बारमष्टी 

परमेष्युकतराह- यदि प्रामेति | धातितपृतयोभावयो्विकल्प ह्याह -- मनु- 

ष्यति । सवं वाक्यमति न्यायेनाऽऽह-एवेति | तस्पयुक्तदोष इयथः । भतिज्ञातं 

ताषर्याथमाह-- तत्परीति | अनिगेते सति इति तत्र प्रत्तियागी रक्ष्योऽथे इस्याशये- 

न तात्यां तद्रयाच्े- तदेति | तद्वि भयेति---पदेशाधिपततिरेलथेः | एतेन अआम- 

पतिनिरासः । चौरं धनं वेति-- आदौ चारमथै, द्वितीपि तु तद्शक्ता धनमिव्यथः । गेःच- 

रे विषये आमाद्वरूपे पराद्य; अहणीयः पुनस्ते तथव एतस्मात्तद्षयात्, ने ति-उमय या. 

दिति शेषः।भिगीते तुपदे दद्यादिति पाञन्तरम्। तभिति-वदितदेति शेषः।यदि तस्पद्मन्यत्र 

पातितं तदा यथासंभवं सामन्तान् दपयेदिल्यथैः । अत एव चेदन्यत्रेति पाठान्तरम् 

पतेन वद्वयाषतिः । उत्तराधमाह-- विधते विलयादिना। प्रचुरद्णकाष्ठो वक्ष्यमाणः परिगू- 

हीतो भूष्रदेशे विधातःईइति स्वामिपारभ्रकरणे उक्तम्! प्राग्बद्धिचीते इव्यथाछ्छभ्धम् अथोत्तरा- 

म्मागौरिवातकयोरविकल्पोऽथाव् } जत एव चरोढत्तेरिलसयायद्भिलाह-- यदा विति, 

१. क, छ. पेशया दोषे । ३. ख. धनं चाप । क. व् दापयेन् तथा । ३. टुप्व॑तर । 
४. परि १६.--७. । ५. थ. दु. तेद्विषयाधिपतिरिति। 



स्तेयप्रकरणम्] ससव्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च १०६९ 

वीतकं वा विव्र॑तादन्यत्र क्षेत्रे तदा च॑रेद्धर्तृमगपार्स्य दिकपाट्स्य वा- 

ऽपराधः ॥ २७१ ॥ 

के च-- 

स्वसीन्नि दद्याद्रामरतु पदं दा यत्र गच्छति । 
ञ्च्रामी बहि.कोद्चादशय्राम्यथवा पनः ॥ २७२॥ 

यदा पुनम्रामाद्वहिः सीमापयन्ते क्षत्रे मोषादकं मरति तदा तद्वामव्राक्िन- 

एव ददुः यदि साम्नो बहिधौरपरं न निगतम्। निर्मेते पुनरत्र प्रामादिक चौरपदं 

एरवोक्छद्यभाते चोर!डतुरेव दोषः सवधा चापह्तं दभ्यं प्रयत्नेनान्विष्य रान्ना रखब्ध- 
(५ @५, 

उ्यमित्यभिप्रायः । यद्वाऽपहृते द्रष्ये घातिते च सद्रव्यर चेरे ्रव्यानुःलन्धा कश्य दाष 

दूस्यपेश्िते भाम मदरनिगैत इस्यादिसमानम् ॥ २७१ ॥ 

भस्य प्रामभतैरे-- स्वसीम्नि द्दाद्वामस्तित्यादि ॥२७३॥ 

सुव्रोधिनी 

1 पिर्वीते प्रहार इति--प्रुरवृणक्छष्ठो रक्षमाणः परिगृहीतो भूट्ञ्वये 

मिपाणछप्रकरणेऽभिदितो द्रष्टभ्यः ॥ २०१॥ 

रव्रिकसयै तै--गपहतसूप्ररशाये प्रामाः सश्चिरितास्त एव दयत पुरः पञ्ग्राभ्येव 

दुशग्राभ्पियेदलयेवं नियम इति नियमनिदरलथेम् । अथवेति चिक्स्पवचनभेयथ" यदीति- 

बाटभे 

® (५ अविवीतफे इव्यस्यारथो व्रिवीतार्ि)) यथसेख्येनाऽऽह-मरगेति ;| २७१ ॥ 
द अ, (न 

स्वसीम्नीत्यस्याथमाह-स मति | प्रामाद् हर व्यनेन श्रामपतिग्यवश्डेदुः। अत एव 

सम्रेऽपि। आदिना वधः प्रामपद् जन राक्षषणिकामेव्याह--तद्भ्,मेःत। पद् वेति-व्यवस्थितव्क- 

ल्प इव्याह-- यदीयादि। आदिना विक्षतादिपरिग्रहः । अगदिना धना्पणादि । इद्मेकप्रा- 

१. ख वादः) र. थ. द्. पकस्पवचनं तु यथा प्रच्यसत्तति | ३. थ. दु, न पूुनः।. 
४. थ. दु, यदि तासन दाप्यति। 
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१०७० याज्ञवल्क्यस्मतिः [ उयवहाराध्याये 

[> 

प्रमिति स॒ एव चौरार्धणारिकं कुयौत् । यदा खनेकमप्राममध्ये क्राङमात्राहहिः- 

देश्चे घातितो मुपरितो वा चोरपदं च जनसंमदाद्दिना भग्नं तदा पञ्चानां प्रामाणां 

समाहारः परराम द्म्रामसमाहारो* दशग्रामी व दयात् । विकरस्पवचनं तु य्था 

तल्लयासच्यप्रहतधनप्रव्यपंणाद्रैकं कु्यादियेवमधेम् । यदा खन्यतोऽ्हनं द्रव्यं दाप 

पितुं न शक्रोति तदा स्कोशादेव राजा दयात्--“'चौरहतमवनजिय यथास्थानं 

गमयेत् , स्कोराद्रा दयात्"? ईति गौतमस्मरणात् । मुधितामुपितस्म्दहे मानुपेन रि 

सुबोधिनी 

चोर इति गृहीते तस्मिन् पुर्षे धनं दाप्यमाने सनि मोषे चैर्ये यदि सन्द्हो भेत्, 

बाञभदट्री 

भादिपरं; उ्चरादधं हि तत्समहपरमिस्याह-थद्ा वि ति|एकवचनादाह-कोशमात्रादिति तत्तद 

ग्रामादिष्यादिः।घातित--इव्यािप्रथमान्तदाटः। मरागुक्ताविषयस्वायाऽऽह--चोरोति। जाथ 

कविकल्पमाह-- वाद धादिति, भामलामृहसंख्याय अनिग्रतस्वादिदमपि ददेक्परदुशनम् 

भत एव यथासंभवं व्यव स्थ्तीवकल्पोऽयम्। न चेदेवं अथवापुनंरिति व्यथम् ,उक्तरीत्याऽनि- 

यतपक्चद्रयस्येवाभावेन । तत्परतयाऽपि तस्याव्यन्तमनुपयोगादिस्यत आह - त्रिक्पैपि । 

प्र्यासौत्िमनतिक्रम्यव्यव्ययीभावः । तस्ति पठे तोः भरत्या्यभः । अप- 

हाराधार भूप्रदेशाधे भ्रामाः । प्रस्यासन्नास्ते एव दधुनं तु पञ्चग्र स्येव दशग्राम्यवयेवं निय- 

मनित्रस्यथमथवेति विकस्पवचनमिष्यथैः। विरेषमाह--यद्ा चिति । अन्यतः, चारभ्रामाधि- 

पादितः दापनेऽन्वयः । अवजित्य पराच्ये परीक्षणोत्तरमपि द पनप्तमये कारणान्तरवशात् 

देहे विशेषयुक्तरेत्यवाऽऽह-मुपितेति]य [ति-वास्मच् उक्छटिङ्गवशाच्छकया य्राहणोत्तरं 

परीक्षिते चर इति निश्चित्य गृहीते पुरुष घनं दाप्यमाने सति यादुमोष्रे चोय सन्दहो- 

भवेत्, कारणान्तरतः तदा बन्धुभिः साध्यन्। सन्देहनेवरुन्ति कुयान् । अथवा दापध दाप्यः 

स इत्यथः, यद्यप्यत्रादौ दिच्यसुक्तं, तथाऽप्यस्य कमाबोधकत्वात्तयोः क्रमस्य पूवं स्प्टमुक्- 

धषु तथवति भावः| भत एवं प्रतिक्तीयां तथेवोक्तं श्ुदधमिथ्पोत्तर तैदरसंभ.वाचस्येवावडय 
४ ष । 

१. ग. अ. - मादय वा ददयःत् । २. खं. ग. यथा तद्यचयाप्त । ३२--- १०. ४६--७. । 



स्तेयप्रकरणम् |] र्ःसन्याल्यमिताक्षरा सविश्वरखूपव्याल्या च १०७१ 

व्येन वा नियः कावैः--““ यदि तस्मिन् दाप्यमाने मन्मोप तु संशयः मुषितः 

दार्थ दाप्यो बन्धुभेत्रीऽपि साधयोत् 1) इति वृद्धमनुखरणात् ॥२७२॥ 

अपराधौवेरेषेण दण्डविरेषमाह- 

बन्दूभराहां स्तथा वाजङ्ञ्ञराणां च हारिणः 
[भ च्ल अ पु 

प्रसह्य घातिनश्ैवशूखनारोपएयेन्नरान् ॥ २७६ ॥ 

वन्दिप्रहादन् वलव्रष्टम्मेन घातकांश्च नरान् शुनासेपयेत् । अयं च 

वध्र वकारविशपोपदेश्ः -- कोष्ठागारायुधरागास्यवतागारमेदकान् | हस्यश्च- 

थट्ेश्च हन्याद्रेवाविचारयन्॥'* ईति मनुस्मरणात् ॥ २७३ ॥ 

स्वदाब्द्ा धनामदयभथः । यन्न द्वपद्चतुष्पदददं अनवरत सचरत सा स्वसामा। 

स्पष्टमन्यत् ॥ २७२॥ 

चोराटिववादैपुतु वधपकारमह--वन्दिग्राहांस्तथत्यादि ॥ २५७३ | 

सुबोधिनी 
तद्रा शपथं दुःप्यः | जथ वा बन्धुभिधमबन्धुभिः साश्यादिभेः साधयेत् सन्देहनिनि 

कुयोदिव्यथः ॥ २७२ ॥ 
ननु '“ द्युलानारो पयेन्चरान्” इत्यनेन बन्दि्राहादीनां श्युरारोषणमाद्र प्रतीयते न वधः) 

ततश्च “श्रोचिप्रायोपकस्पयेन्” इत्यत्र स्पश्न यथा वधिसिद्धिः, वद्धदच्रपि द्ुलारोपणमात्रे- 
णत विधाक्षदधस्तन्मात्रमेव केववोत्सारणीया न वध्याः स्युरिल्यत आह अयं चेत 

बालम 
कत्वमभित्रेव्य मुनिना तथोक्तं, एवदभिप्रायेणापि दिष्यस्येति प्रागुक्तं उ्यार्यात्रेति बोध्यम्। 
तथाशचडडः किंचत्यथ आदा बोध्यः ॥ २७२ ॥ 

वन्द्िप्राहदिकं चारात्रेशेषणमेव्याह--बन्दीति। आदिना वाजिकुजरहारिग्रहणम् ! 

पसद्यव्या्यथां बाकवानुकां श्च्रदिति तथेव पाठः नरानिरस्य व्याख्या - चरानि त] बन्दिनिरो 

धम्थान म्राहय्न्ति ते बन्दि्रःहाः। ननु श्ुखानारोपयदित्यनेन तेषां तावन्मात्रं ध्रतीयतेन 

वधः; तथा च „° श्रोदियायोपकत्पयेनू" दैत्यत्नेवाच्रापि तावन्मात्रेणव विधिसिद्े तन्मा- 
तरमेव कृभ्वा पुनरुतराणे कां न वध इत्यत आह -- अयं च वघेति। अव्र मानमाह- 

अग्न्यगतिहेतुश्चति पाठः अग्रिचारयन्-अ्रविरम्बयन् । अनेन तेषामपि एक देश्ानुमति 

१. ख. वौऽपिदाकरेत् । २. क. व्रिशेषे दण्ड । ३.--आ०. १५६. । ४.थद्. तथाच, 
५. थ. दु. कृता पूनेह तारणो। 8. द्. अयं च वधप्रकरिति. थ. च वधप्रकारेण। ७.--९. २८०.। 
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१०७२ याज्ञवस्क्यष्युतिः [व्यव्हाराच्याये 

#िच- 

=, - [सष नः । करस (का „साः १ 

उटमेपकम्रन्थिभेदो करसन्दं शार्हीनकौ । 
हिरत क न्द ष 

कार्यौ दितीयापराधे करपादैक्टीनको ॥ २५४ ॥ 

वघ्ायु्सषिपयपहरतीम्युक्षेपकः; वल्नादिबद्धं खछर्णार्दकं { लस्योत्छय वा 
5 योऽपहर्यमौ प्रन्थिमेदकः ; तौ यथाक्रमं करणे शन्दंशनद्दोय तर्जन्यादगुष्टेन च 

हाना कायदविताप्ापराच पुटः करथ पादं च करपादं तच्च तदैक च करपादेकं तद्धनं 

तथाज्ब्दुः प्र रारथेः; नरवचनमव.द्यणाथ; स्पष्टमन्यत् ॥२७३ ॥ 

यरदिविकेपपेश्नय ह-उत्क्पकम्रन्थिमेदावित्यादि ॥ ९७४ ॥ 
उत्कपकः पटाक्षपकः; भरान्थनद्को प्रान्थमत्ता; उभावापकरसदुशदीनक्छा प्रथमेऽ- 

0 

सुबोधिनी 

८०अरन्यागोर'' इति मनुव्रचनेनव तेधामपि वधसिद्धा केन प्रकरेण बध इत्याकाष्ुगयां श्चूरु 
रापणस्ूयप्रकारविदशषोऽस्मिन् वचनेऽभिधीय्रत इत्यथः ॥ २७३ ॥ 

ता यथाक्रममिति | उच्क्रपकः करेणहीनः अम्िमेदुकः तर्जन्यङ्पुष्ेन हीन इति 

वाटभद्री 

ढ्ररा वधे सिद्धे केन प्रकारेण स ईति विश्िषाकाद्कुायां श्चूलारोपणरूपप्रकारीवेदावे मूले 
उक्त इति भावः ॥ २७३ ॥ 

संदशपरं गोणलाक्षणिकमिवाह-- सदेति । तति । मध्यमदरोषी सनासः | 
इगरमधान् प्रथमापराधविषग्रम् । अत एषाऽऽह-- द्विनीयापराप्र पुनरिति पादरेक मिति | 
यया पूवकारकेति समासे वपरत्यमृचितं, तथाऽपि बाहुलङान्मयूरम्यं सकादुन्वा- 
दा नवराहा बाध्यः । प्राग्वत् प्रतीयमानयथासंस्यस्य वक्ष्यमाणमनवनुरोघ्रन निरासाय 

ममम 

१. ख. तजन्याड्भुेन च 
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ययोस्तौ करपादेकहीनकौ कार्यौ । उक्षपकग्रन्थिमेदकयोरेकमेकं कर पादं च 
छिन्याद्यथैः एतदप्युत्तमसाहसप्राकषियोग्यद्रव्यविषयम्--“* तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड 
उत्तमसाहसः|' ईति नारदवचनात् । तृतीयापराधे तु वध एव ; तथा च मनु 
--“अङ्लीग्रन्धमेदत्य छेदयेत्प्रथमे प्रहे । द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहति।।'' 
ईति जातिद्रव्यपरिमाणतो मूल्यानुसारतो दण्डः करपनीय इति ॥२७४ ॥ 

जातिद्रव्यपरसिमाणपसििहविनियोगवयःशक्तियणदेशकाखर्दानां दण्डटररुषघुभावकारणा- 

नामानन्यासखतिद्रव्यं वक्तमरक्तेः सामान्येन दण्डकल्पनोपायमाह-- 

्षद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः 
देराकार्वयःराक्ति सञ्िदयं दण्डकर्मणि ॥ २७५ ॥ 

्ुद्यणां मध्यमानासुत्तमानां च च्याणां हरणे सारतो मू्या्यनुसारतो दण्डः 

परापे कायौ। करखंदगोऽगुख्यः तद्धीनाः। यद्वा करसंपुटः करसंद॑श्चः तद्धीनो, अन्यतरहस्त- 
च्छेदनमिव्यथः। द्वितीये व्वपराधे वेको हस्तः पादश्च । स्पष्टमन्यत् ॥ २७४ ॥ 

यद्चायसुक्तरशारीरो दण्डः यङ्च स्मरव्यन्तरोक्तो धनदण्डः तन्न सर्वत्र साधारणोऽयं 

न्यायवीजनरंक्षपः---- क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यत्यादि ॥ २७९५ ॥ 
न
 

०००००८०० ००५०००११ 

सुबोधिनी 

विवेकः । प्रथमे प्रह इति--भ्रथमग्रहे हणे प्रथमचौ्यं इति यावत् ॥ २७४ ॥ 

परिग्रहविनियोगेति--बाद्यणपरिश्रहीतायार्गोहरणेऽधिकेो दण्ड इति ब्राह्मणप. 
नाङ्भद्री 

आह-उर्कषेपके्तिं | विशेषमाह--एतदपीति | अपिना पूवैसञुच्चयः । द्रव्येति-- 

तदपहारेलयथेः ¦! तत्र॒ मानमाह-- तदङ्घेति । न्यूनतां निराचश- तृतीयेति | ङ्ख 

इति --द्िवचनं ; तदयं च तजन्यंगुष्टात्मकमेकसंभवेन संदंशपदेन तस्येव ग्रहणात् ¦ 

प्रथमे इति-- प्रथमे ग्रहणे इलयथः । प्रथमचौ्ये इति यावत् । हुस्तेति--अनरेतरेतरदगन्दर 

आषैः । जातिं च दभ्यं च परिमाणं चति न्द्रः, ततो यन्मूस्यादि तदूनुबोधेन इत्यथः १ 

अनुक्तदण्डस्थके इति भावः । इतीति इत्यन्यत्रोक्तत्वादिव्थेः ॥ २७४ ॥ 
| क १ 

इदमप्युपरुक्षणमिव्याह- जातीति । जातिश्च दभ्यं च परिमाणं च परिग्रहश्च वि- 

१.--१४. ८. \ २.क. हस्तपादौ तु तृ° । ३.--९. २७७. । थ. द्. ग्रह॒ इति 
भथम प्रहणे । 

135 

य 0 
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कट्पनीयः। क्ुद्रादिद्रव्यस्वरूपं च नारदेनोक्त-““ मद्राण्डाप्तनखटुाधिदारुचमेतृणा- 

दि यत् | शमीधान्यं ताने च क्षुद्रं व्यश्ुदाहृतम् ॥ वासः कोदेवर्जं च 

गोवर्ज पशवस्तथा । दिरण्यवस छोहं च मध्यं व्रीहियवा अपि ॥ दहिरण्यरत्नकोशचेय - 

छीपङ्खोगजवाजिनः । देवनब्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विज्ञेयमुत्तमम् ॥»› शिप्रकारेष्वपि 

द्रभयष्यौत्स्िकः प्रथममध्यमोत्तमसाहसरूपो दण्डनियमस्तेनेव दरितः--“*सादकतेषु 
य एधोक्तल्लिषु दण्डो मनीषिभिः! स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रभ्येषु त्रिष्वनुक्रमात्” 

सुबोधिनी 

रिभरहयोऽधिकदण्डकारणम् । तथा सा गो्होमाय यद्यभ्निहोते गेनियुक्ता, तस्या हरणे 

ततोऽप्यधिको दण्ड इति विनियोगोऽप्यधिकदण्डकारणम् । एवविधपरि्रहविनियो- 

गयोरभावे तवेव न्युनदण्डकारणे इत्येवं बोद्ध्यम्. । “‹ साहसेषु य दएवोक्छः'` इ्यनेन 
@^ म क 

नारदवचनेन श्ुद्रमध्यमोत्तमद्रव्यापहारेष्व विशेषेण यथाक्रमं प्रथममध्ययमोत्तमसाहस- 

मारुमद्टी 

नियोगश्च वयश्च शक्तिश्च गुणश्च देवश्च कारश्च तदादीनां स्मृव्यन्तरोक्तानामिलयथः । 

तन्न॒ वब्राह्मणपरिगरहीताया गोहैरणेऽधिको दण्ड इति बाद्यणर्परिग्रहोऽधिकदण्डका- 

रणम् । चथा यदि सेवाञ्निहोत्राथदोहाय चवनियुक्ता, तदा तस्या हरणे ततोऽप्यधि- 

कदण्डकारणमिति विनियोगोऽप्यधिकदण्डकारणम् } एवंविधपशिप्रहनियोगयोरभावे 

तावेव न्युनदण्डकारणे इति बोध्यम्। महदथेः-- उक्तेति; बहु वचनान्तानां इन्द्र इति भावः, 

उत्तराद्धै व्याख्यातुमेतद्विषयं विवेचयितुं चोपयुक्तमाह--क्षुद्रादीति । मृद्धाण्डति--यथा 

अत्र प्रयोगसिद्धिभवति, तथा डउन्हाः कायाः | एवं हिरण्यरत्नेयत्रापि मरदाण्डं 

सृन्मयं, कामीधान्यं माषादि ^“माषादयः शसीधान्ये श्यूुकधान्ये यवादयः । ̀  इत्यमरः । 

कृतान्नं साधितान्नं तदन्नादि । वजोमिति-- णर्] बजजयिष्वेलयथः । रोहं च रजतादिकम्। 

मध्यामिति-द्यसुदाहृतमिव्यस्याचुषङ्ग; । अत्र सवोनुषङ्ञो यथासंभवम् । त्रीहि इति- 

बहुवचनान्तयोः.“विभाषाद्क्ष"" ईति पा्शषक इतरेतरदन्द्रः।गोगजेति-एवं च गोव इत्यत्र 

गोपदमनयोरष्युपछक्षणमिति भावः देवेति-अभ्यर्दितस्वाप्पू्ीनपातश्च | द्रव्यं-द्रव्याणि च। 

एतत् प्रसङ्घादविबोधायाऽऽह- त्रीति। ओव्सभिकः, सामान्यविहि तः। तेनैवः-नारदनेव। तच्ानु- 

१,--१४, १४-- द. । २.--१४ २२.।३. द्वि° वै° ५९९.। अ०२. ४. १२५। 
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(~ ^ च 

इति ॥ मन्मयेषु मणिकमदिकादिषु गोवानजिग्यतिरिक्तेषु च महिषमोषाष्पड्चषु ब्राह्य- 

णसंबन्धिषु च कनकधान्यादिषु॒तरतमभावोऽस्तीति उच्वावचदण्डविञेषाकाह्भययां 

मूल्या्यवुक्तरेण दण्डः कस्पनीयः | तत्र चै दण्डकमीणि दण्डक्पनायां तद्धेतुभूतं 

सुबोधिनी 

दण्डभराप्तो विशेषप्रापकं गूरवचनं पूवाधै॑तात्पयेतेः व्याच्े -- पृन्मयेषविाति । 

अत्र ईन्मयेष्विति श्ुद्रस्यं द्रव्यस्योपलक्षकं गोग्यतिरिक्तेष्वेति मभ्यमस्य बाद्यण- 

सम्बन्धिष््विति उत्तमस्येति विवेकः । ““ मूल्या्यनुसारेण दण्डः कल्पनीयः 2 इ- 

व्यक्तम् । तत्राऽऽदिश्ब्दबाच्यान् प्रदद्ेयितं मुरुत्रचनस्योत्तराघ व्याचष्टे -- तत्र 

च टण्डकस्पनायाभति | नन्वत्र वचन उपात्ता देशकार्वयरशाक्तस्य एव किं दण्डकल्प- 

नायां हेतव देस्याश्ञङ्कवः नैवम् , अपि तु हेस्वन्तराण्यप्यनेन देशादिकेनोपरक्ष्यन्त इत्याह 

बार्भट्री 

पदमेव व्याख्यातम्| नन्वेवं मृखावैराधस्तस्येति मृरुस्य का गतिरत आह-मृन्मयोधिति ; 

मणिकाद्यः, तत्पात्रविशेषाः । ददं श्चुढदव्यमत्रोपरक्षणं । गोवेति- इदं मध्यद्रन्य- 

मात्रस्य अभ्यर्हितस्वान्महिषस्य पूवनिपातः । एव कनकेदत्रापि । इदमयप्युत्तमद्व्यमा- 

त्रस्योपरक्षणम् । तरतमभावोऽस्तीति पाठः। तारतम्येति पटे स्वा्थष्यच् । यद्वा तारतम्यस्य- 

अवान्तरवेलक्चण्यस्य, भावः सत्ता अस्तीत्यथैः । प्रस्येकमिति शेषः । अत 

एव त्रिष्वपि मणिकादीत्यादिना प्रत्येकमुत्तमाधमयोगेहणं कतम् । उच्चावचेति - 

यद्यप्ययं मयूरव्यंसकादिस्तत एवोद्क्च । अवाक्चोच्चावचमिव्यभियुक्तैव्यौर्यातम् ; 

तथाऽप्युच्चनीचमित्यथै स इति मतेनेदं तत्र रक्षणमेवेति भावः | तथा च 

नारदादितो यथाक्रमं तेषु लषु त्रिविधोक्तरूपदण्डस्याविशेषेण प्राधौ अवान्तर- 

तारतम्येन तादिशेषाकाङ्कायां विशेषबोधक्ं मूलवचनपृवौद्धमिति । अयं तात्पयें इति 

आक्यः । मूल्यािति-- आदिशं संम्ाद्य प्रदशेकमूलोत्तरा्धं व्याचटे-तत्र चेति | 

तस्यां पूर्वोक्तायामिलयथैः । दण्डकर्मणीति मौरुस्य व्यास्या--दण्डकस्पनायापिति । 

१.--3४. २१.।२. ग. ज. तारतम्यभावोस्तीति । ३. क. तत्र दण्ड । थ. दु. पू 

माणिम हिकादिष्िति › । ५, त. ' द्रव्यो पः 
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देशकारुवयःशक्तीति सम्यक् चिन्तनीयम् । एतच्च जातिद्व्यपरिमार्णपरिग्रहादीना- 

मुपलक्षणम् । तथादि। *“अष्टापादं स्तेयकिश्िषं शूद्रस्य ! द्विगुणोत्तराणी तरेषां प्रनि 

वर्णम् विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्वम्)!इति।जयमथेः।किस्विषराब्देनात्र दण्डा रक्ष्यत। 

यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स॑विदच्खु्कतकेऽपहारे अष्टशुण आपादनीयः 

इतरेषां पुनर्विदक्षत्र्राह्मणानें विदुषां दवियुणोत्तराणि किल्िषाणि षोडशद्वात्रैरचतु- 

सुबोधिनी 
-रैतचति । जात्यपेक्षया गुणपेश्षया वा दण्डविधिं दशेयति-तथादयष्टापा्यमिति | 

विटक्षवियत्रौक्षणानामिति--जच्र विदहुषामिदेतद्विटक्षध्रियादिषिरेषणम् । शयूद्स्वादि- 

जात्यपेश्चया विद्रखरूपगुणपेक्षया च दण्डविधानमिति जात्तिगुणापेक्षा | ननु ““हरतोऽभ्य- 

धिकं वधः? इति मनुना वधद्ण्डोऽभिष्ितः । वधकाब्देन च ताडनादिभ्राणविेयोजनान्ता 

नार्भरी 

बीजमाह--तद्धेविति । शक्तीति--अनेन मृटेऽपि समाहारदन््ः सूचितः ; परृवौनि- 

पातः प्राग्वत् समथम्राह-सम्यगिति। नन्वेत्रेते एव चत्वार उक्ताः अवतरणे स्वन्येऽ- 

प्युक्ता इति विरोधोऽत आह - एतच्चेति । इव्यादिनां तेषामपि आदिना विनि. 

योगादिपरिग्रहः । तथा चात्रोपात्त एव दण्डकल्पना्यां हेतव इति चु : किन्तु उपलक्च- 

तया स्स्व्यन्तरोक्ता अन्य्षाति भावः । तदेव स्श्रलन्तराचुक्ाततमनुक्रमेण दशेयति-- 

तथा हीयादिना । तत्र तावद्णेरूपजःद्युपेक्षया च स्तेयविशेषेणदण्डाेशेषबो धक वासि- 
छमाह-अषटापायभेति । अत्र दण्डानुक्तेरसंबद्धत्वनिरासायाऽऽह - अयमर्थ इति | 

रक्ष्यते इति--तस्य तत्कायै्वात्त् । विदुष्र इति उपात्तं द्रस्य । एवमेवाभरेऽपि 

वरिक्षणामेप्याह - विदुषामिति | विशेषणे अतिक्रमे इत्यस्य मभ्यमणि- 

न्यायेनोभयन्रान्वयस्तदाह -- सविद्रदिति | अष्टन्शद्वोऽपि खक्षणीक इ्याह -- 

अष्ठगुण इति । विदुष इति वचनविपररिणामेनविदुषामिति स्तेये प्रतिवणेमिति शेषः। 

द्वियुणोत्तेति । उत्तरसु्र द्विगुणमित्यथः । मयूरेति समासः । तदथेमाह- षोडशोति 
कानानानि 

१. ख. परिणामे | २. ख. अपायं । ३. गोतमः १२. १५--५.। ४.ग. विट् 
खूदर । ५. ख. ग. ब्राह्मणादीनां । ६. थ. द्. ! तज्जाति द्रव्येति ।* ७. त. तथाविडिवि । 
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ष्टगुणा दण्डा आपादनीया--यस्मद्विद्च्छुद्रक्केऽपहारे दण्डभूयस्वम्। मनुनाऽ- 
"ययमवार्थो दकितः--“* अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये मवति किस्विषम् । षोडरौव 
त॒ वेश्यस्य द्रत्रिशषत्रियस्य तु ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण ॑वाऽपि श्रतं भवेत् । 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषयुणवेदिनः।।” इति ॥ तथा पर्माणक्ृतमपि दण्डगुरुलवं 
दृयते; यथाऽऽह मनुः-^“घान्ये द्चभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽम्याषेके वधः शेषष्वेकादश्च- 
गुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥'* ईति ॥ विंद्ातिद्रोणकः कुम्भः। हरतिर्यमाणलामि- 

सुबोधिनी 

च्यापाराः कथ्यन्ते । ते सवेन्न सस्ुचता एव भ्रयोक्तन्या इत्यत जाह--हतृर्हियमाणेति । 
द्यैणापेक्षया दियमाणस्व द्रव्यस्य स्वामिना गुणावेश्चया चेत्यथैः | दिनं इति- 

कि क, क क्षीणवृत्तिः क्षीणपाथयः; अध्वगः पथिकः, द्विजो द्विजातिः, अध्वगः क्षीणद्रत्तिरिति 

नाङभट्री 

उक्त विदुषोऽतिक्रमे इलयादि देतुपरमियाह-- यस्मादिति | अनेत यत इति शेषः सूष्वितः । 
तत्र इतिरथेसमाप्तौ । अपिना येन दोषेण श्यूदस्य दण्डो भवति धरतस्तेन विटश्षत्रवि- 
पराणां द्विगुणो द्विरुणो भवतीति कायससुच्चयः। उष्टेति--अर्थैः प्राग्वत् एवं पद्ेकदेश एव 
पूवात्तरयोरपिं संबध्यते । तदोषेदयस्य ठ सवैत्र पचद्वये संबन्धः । तस्य वस्तुनो दपिगुण- 

योचैदने ज्तने सतीलय्थ; | एवं वासिष्ठ विद्धत्ताऽप्येतद्ैषय एव । तदथैमेव मनू: । तदोष 

गुणविद्धिष इति तन्न पाठान्तरं कर्पतवांदिसमतम् । युणविद्धिष इति स्वपपाठः। अथौसगतेः 
ब्राह्मणस्य । तत्रापि गुणापेक्षया पक्चत्रयमाई--त्राह्मणस्येति | अत एव पूवतरैवकारः 
सफलः । तथा चाय दण्डः शजुदरत्वादि जाल्यपेक्षो विद्धस्वरूप गुणापेक्षश्चेति तयोरत्र हेतुत्व- 
मिति भावः, दरव्यपरिमाणऽपि भिन्नमिति सूचयन् ग्युस्कमेणाऽऽह - तथा प्रीति | धान्यभेति 
--दशसंख्येभ्यः म्भोऽभ्यधिके धान्यं हरतो वधः । शेषेति पाठः! अपिश्त्व्े। शेषे त्विति 
पाठान्तरम् । एकस्मादारभ्य दृश्चकुमपेतहरणे अपहतादेकादृश्चगुणं दण्डो दाप्यः। स्वामिनश्वाप- 
दृतं धनं दाप्य इलः] कंमोऽत्र न प्रसिद्धः, छन्तु परिमाणविरेष इत्याह--विंशचतीति । 
न 

१. क. यस्माद्ट्ददर । २.--८. ३३७०-८. । २,.~- ३२०. । ४. क. ख. हूचदिय । 
४- द्, " याचेलय ` ५. थ द्. ' जोऽध्वगः क्षाणवृत्तिरिति, 
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गणयिक्षया सुभिक्षदुिक्षकाखपिक्षया वा ताडनाङ्गच्छेदनवधरूपा दण्डा योज्याः | 

तथा संल्याविशेषादपि दण्डविशेषो र्नादिषु । ““ पुवणग्जतादीनासुत्तमानां च 

वाससाम् । रलनानां चैव सर्वेषां शतादम्थाधेके वधः ॥ पञ्चाश॒तस्वम्याधिकं हस्त- 

च्छेदनमिष्यते । देषष्कादरगुणं मूल्यादण्डं प्रकस्पयत्॥*” इति ॥ तथा द्रन्याचश- 

षादपि। “प्पुरषाणां इुरीनानां नासेणां चं वेरेषतः } रत्नना चव सववा हर 

णे वधमर्हति ॥” अकुीनानां तु दण्डान्तरं “पुरषं हरता दण्ड उक्त उत्तमसाहस 

छ्यपराये तु ससं कन्यां तु हरतो वधः॥ "इति । क्षदरद्यणां तु माघन्यूरनमूल्यानां 

बारुमट्टी 

द्विप्छश्चत द्रषणः । नन्वत वधदण्ड उक्तः । सच ताडनादेप्राणप्रक्षया प्राणा्नयजिनान्त 

रव्यापाररूपस्तथा सवेन्र ससुच्च्या प्दरत आह-हतृद्रनव्यात। हेतुगणा पक्षया हेयमाणस्य 

दभ्यस्य स्वामिनो गुणोपक्षाचेत्यथैः। परिमाणशद्धः परिच्छेदकमात्रपर इत्याह-तथासंख्येति। 

तत्रादौ नारदमाह--सुवर्णेति। स्वैषां साघारणानां अभ्यधिकमिति पारः) एवं प्र गपि मनुमा- 

माह -पंचेति | तथा धररितमेयानां शताद्भ्याधेकं वधः। सुबणैरजातादीनासुत्तमानां च वा 

ससास॒ ॥? इति ॥ पूवैमितः धरितसेयानां तुरूपरिच्छेदयानां पुवौक्तानामेव पचारतोऽभ्याधेके 

हस्तच्छेदः। अत्र शताद् परुसलबन्न बोध्य, रोषषु एकपटखाद्ारम्य पचाशत्पयन्तमपहारऽ- 

पहतद्रन्यमस्यादेकादश्ञगुणं दण्डं एकं दापयदिष्यथः । स्वामिने वस्ठेदान तु समान्- 

मेवेति भावः । तदपि दण्डगुर्त्वं दश्यते इत्यस्यानुषङ्गः । मयुमाह--पुरुषाणामोते । 

सुख्यानां चैव रत्नानाम् इति सवेसम्मत्स्वृततीयपाद पाठः। रत्नानां चव सचां ईइत्यपपाठः 
क क क 

अत एव प्रागुक्तनारदविरोधोन अत एव च महाङुरुजातानां मनुष्यानां वशेषण खां 

महाकुर्प्रसूतानां शरष्ठानां च रटनानां वञ्चवेड्योदीनामपहारे चधमहंतीति तद्धयास्यातारः 

कुरीनानाभिव्युक्तेः फर्माह--अकुरीति } सीणां पुरुषाणां चत्यथः । नारद्माह--- 

पुरुषमिति--अपराध त॒ तद्पहारे सर्वस्वं तदपहारो दण्डः प्रोक्तः। खयपहारे तु सनैस्व- 

मिति पाठान्तरम् । तत्रैव विरेषमाह-- कन्याभिति | वधो दण्डः प्रो्छः ““ स्वैस्वं 

हरतो नारीम्” इति कल्पतरौ तृतीयपादपाठः कात्यायनोऽपि ^सवेस्वं हरतः खीतु कान्या- 

पहरणे वधः । बाजिवारणवारानां चाददीत बृहस्पतिः इति स्ेस्वम् इत्यस्वाुषगः । 
ताता 

रो
 

१, ख, काटावपेध्या 1 २.--८. ३२१--२. । ३. ख. वा । ४. ‹ युलानां चेव ~ 

इति क्वचित् । ५.--८, ३२३ ! ६. छ. दाकषदरम्याणां ७. क, ख. मावते । न्यून ° ! 
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मूख्यात्पञ्चगुणो दमः“ काष्ठाण्डतृणादीनां सृन्मयानां तथैव च | वेणु- 

बेणवमाण्डानां तथा स्नाच्वध्थिचर्भणाम् ॥ शाकानामाद्रमूानां हरणे फलमू- 
ख्योः । गोरसेक्षुविकाराणां तथा ल्वणतेल्योः । पक्वान्नानां तानानां 
मत्स्यानामामिषस्य च । सर्वषामल्पधूस्यानां मूल्यात्पञ्गुणो दमः |” ईति 
नारदस्मरणात् { यः पुनः प्रथमसाहसः श्षु्धव्येषु चतावरः प॑चारात्पयन्तो- 
ऽसौ माषमूच्ये तदधिकमूल्ये वा यथायोग्यं व्यवस्थापनीयः । यत् पुनर्मानवं क्षुद- 
द्रव्यगोचरवचनं “° तन्मूल्यादियुणो दमः? ईति तद्पप्रयोजनद्यरावादि विषयम् । 
तथाऽपराधगुरुत्वादपि दण्डगुरुम्-““सन्धि छिता तुये चोर्यं रत्रौ कुवन्ति तस्कराः] 
तेषां छित्वा ठृपो हस्तौ तीक्ष्णशूङे निवेरायेत् ॥” इति । एवं सर्वेषामानन्तयाप्प्रति- 

द्रव्यं वक्तुमराक्तेजौतिपरिमाणादिभिः कारणेरदण्डगुरुख्घुभावः कल्पनीयः । र्प॑थि- 
कानां पुनरस्पापहि न दण्डः ; यथाऽऽह मनु --“° द्विजोऽष्वगः क्षीणन्रततिद्राविक्षू 

दे च मूके । आददानः परक्षेत्रान दण्ड दातुमहेति ॥ ` तथा--“* चणकत्रीहि- 
(किक किप 

गोधूमयवानां मुद्रमाषयोः | अनिषिद्धैभृहीतन्यो सुष्िरेकः पथिस्थितः ॥ तथैव 

बाटभट्री 

एवे दण्ड गुरुत्वसुक्सवा क्षुद्र द्रभ्यविषये एव संभवादल्पानुसारेण रुदंडमाह-क्षुद्ेति । 

माषेति- माषतो न्यृनेष्यथैः क्वचित्तथेव पाटः! अत मानमाह कष्टेति | सस्य मांडष्यथैः । 

अभ्यर्हितत्वात् पूवनिपातः । एवं वेणुवेगेत्यत्रापि वेणुश्च वद्विकारभाण्डानि चेति जखाहरण- 

पात्राणि यच्ान्यत् प्ञ्युसंभवं, मगचम खङ्गश्रगादि अन्यबामप्यवपिधानां असा- 

रप्रायाणां मनःशिखादीनां षटकानामोदनभिन्नानासपूपादीनां अन्येषां प्रसिद्धानां 

चापहारे कृते भूख्य्वयुणो दण्ड इति तेद्वयाख्यातारः । अस्पमूल्य उक्तत्वादाह -- 

अस्प प्रयोजनेोति। इदं च कपालादीनामपि सं्राहकम्। दंडात्पस्वे दंडगुर्स्वे तस््ताद्यमाह-- 

तथाऽपेति । उक्तं मनुनेति शेषः । सन्धिमित्यदि ! उक्तसुपसहरति-एवमिति । 
उक्तप्रकारेणेवयथैः । विदेषमाह--पाथेकेति | कतरि षष्टी । तादशद्िजकतृ कार्पापहारे 

इत्यर्थः; । अध्वगः पथिकः । श्छीणचरत्तिः शक्चीणपाथेयश्च । द्विजो द्विजातिरित्यथः । अन्यदपि 

तुक्तमेवाऽऽह-- तथेति । बीद्यादिद्वनद्रान्तरपदको दन्द्रः। अनिषिद्धैः स्वाम्यादिकृतनिषेध- 

१. ख. खर. सर्वेषां मूल्यभूतानां । २. पार. २२४. । ३.ख. ग. ज. शतावरः 
मश्वश्तपयैतो । ४.--८. ३२९. । ५.- <. ३७६. । & ख. पथिकादीनां पुनरद्पापराधे 

ज्ञ. पथिकादीनां पनः । ७,--<. ३४१. । 
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त्तमे मक्ते अक्तानि षडनश्नता । अश्वस्तनविधानेन हरत्य हीनकमेण।।'' 

ईति ॥ २७५ | 
अचोरस्यापि चैरोपकारिणो दण्डमाह- 

भक्तावकारागन्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान् । 

दत्वा चौरस्य वा हन्तुजा नतो दम उत्तमः ॥ २७६ ॥ 

भक्तमरानम् , अवकादो निवासस्थागस् › अभ्निस्चौरस्य शौतापनोदायथैः; 

उदकं तषितस्य, मन््रह्चौ्प्रकारोपदेशः, उपकरणं चौय॑साधनं व्ययः अपहाराथं 

देरान्तरं गच्छतः पाथेयम् , एतानि चौरस्य, हन्तुवो दुष्टत्वं जाननपि यः प्रयच्छ- 

~~~
 --~ = [1 

अन्यच्ापीति शेषः ॥ २७५ ॥ 

कि च --मक्तावकादागन्युदकमन्त्रोपकरणव्ययानित्यादि। २६७] 

सुबोधिनी 
(० [+ [> भ ७ (न हीन © € य् 

पदे दविजविशेषणे । हीनेति -- दीनकमणोऽस्पाचाराद्धतच्प न पुनरूछृशटादे- 

त्यथः २७५ ॥ 

वारुभद्री 

रहितैः। भक्तं अन्नम्] सक्षम भक्ते चतुथदिनस्थे तस्मिन् प्रासे सति अश्वस्तनेति दि तीयदिवमे 

यथा नोधरति तेन प्रकारेणेलयथैः । हीनेति --अस्पाचाराद्धत्ेभ्य न तस्कृष्णान्नापि हीनजा- 

तरितः ¡ [क च “वानस्पत्यं फटं मूलं दावंरन्यर्थं तथेव च । तृणां च गोभ्यो 

आसार्थमस्तेयं मनुर्रवीत्॥ "दैति भनुः । अनिर्दधेति प्रागुक्तगोतमादपरिवृतवनस्पत्यार्दीनां 

वानस्पत्यं पत्रपुष्पादिमृरं फरं होमीग्रारन्यर्थं दारूगोग्रासाथ वृणे परकीयमस्तेयं मनुराह, 

तस्मान्नदण्ड इत्यथः ॥ २७५ ॥ 

चरेपोति--तथा च अथ तदतिदेश् उच्यते इति भावः । म॑क्तेति इन्द्रः। प्राग्वत् । 

अन्ञनि दोषाभावाय जानतः इति पदाथानाह-- भक्तमित्यादि | चोरस्यातदादेः । एवमभन- 

ऽपि बोध्यम्) वाक्याथैमाह--एतानीति । भक्तादिन्ययान्तानि वस्तूनीत्यथः । एतानिति 

पारस्तु खम्यगेव। उभयसग्रहायाह दुष्टत्वमिति | मनुरपि-ामेष्वपि च येकेचिच्चोराणां 

१,.--११. १६. \ २. थ. द्. नक्मण इति । २.८. ३३९. । 
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ति तस्योत्तमसाहसो दण्डः | चौरोपेक्षेणामपि दोषः-“‹ शक्ताश्च य उपेक्षन्ते 
तेऽपि तदोषमागेनः]') इति नारदस्मरणात् ॥ २७६ ॥ 

किं च-- 

राखावपाते गभेस्य पातने चोत्तमो द्मः । 
उत्तमो वाऽधमोा वाऽपि पुरुषस्मीपरमापण ॥ २७७ ॥ 

परगात्रेषु राखस्याचपातने, दासीव्राह्मणगमन्यतिरेकेण गभेस्य पातने, 
भी ग 

न म क 

चोरोस्य साह सिको वा प्रसद्य इन्तीव्येवजारश्चोरसाहसिकयोः भक्तादिदानं कषैतो 
दण्ड उत्तमसाहसः । स्पष्टमन्यन् ॥ २७६ ॥ 

सीष्बडुशटसु चोरथितं-शाखवपातोगर्भस्येत्यादि ॥ २७७ |! 
बाह्यणद्खीशखावपातने गभस्येवाविशेषेण व्यापत्तौ उ्तसोदण्डः कायैः वधमिल्यथः | 

उत्तमो वा ब्राह्यणः; जघमो वा दद्रादिः; अपिशन्दान्मध्यमोऽपि क्षत्रियादिः पुरूषः स्ीप्रमा. 
पणे वभ्य एवेत्यभिप्रायः । तथा च कात्यायनः गर्भ पातने स्तेनो जाह्यण्यां श्चद्लपादने । 

च 

अदुष्टां योऽपे तं हत्वा हन्तव्यो ब्ाद्यणोऽपि हि ॥ ?+इति ॥ २७७ ॥ 

बारुभद्री 

भक्तदायकाः। भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वास्तानपि घातयेत् । राष्टेष रक्षाधिक्रतान् सामन्ता. 
श्चैव चोदितान् । अभ्याघातेषु मध्यस्थान् क्िष्याच्चोरानेव दतम्इति ' यश्चापि धमसमयाव् 
प्रच्युतो धमजीवितः। दण्डेनेवतमष्योषेत् स्वकाद्धम्मांद विच्युतम् । मामघाते हिताभङ्गे पथि 
मोषाभिदशेने । शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वाभ्याः सपरिच्छदाः । राज्ञः कोकश्ञापहवश्च 
प्रतिक्खेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधंदेडेरराणां चोपजापकान् अञ्भिदान् मक्तदांश्रेव तथा 
रश्चावकाशदन् । संधात्रच मोषस्य हन्याच्चवावनीश्वरः॥ इतिः॥ "योऽदत्तादायिनो हस्तादि 
“सते ब्राह्मणो धनम् । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तनस्तथेव सःइति" रक्षेति आमनिवाति- 
चोरादिभरपहरेक्रियमणे मध्यस्थान् ब्रेक्चकान् चोरवरण्डयेत् । हिताभंगः परक्ष्ोष्पन्नवस्य 
विनाशनमोषादि- अभिदशेने, अपहृतदश्ने । मोषम्य अपहृतद्व्यस्य अदत्तावायिनः चौ- 
रस्य हस्ताचो्राह्यणो याजनाध्यापनप्रति्रहस्पि परकीयधनं जात्वा खञ्धामेच्छेव्,स चौरतुश्य 
दण्डः इत्य 4: । विशेषमाह चौरपेक्षीति दोषः ॥ २७६ ॥ 

किंचेति--अतिदेशभ्रसंगादन्यस्यापि दंडमाहेव्यथः, । एवमम्रेऽप्युभयत्र । 

१.---१४. १९ । २-९. १७१. ३. ९. १५८. । ४. ८. ३४९. 

736 
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त्तमो दमः दण्डः | दासीग्निपातने तु--““ दासीगभेविनाराङत् ” इत्यादिना 

शतदण्डोऽभिहितः । ब्राह्मणगमे तु ^ हत्वा गभेमविज्ञातम् ` इत्र 

्र्मह्यातिदेशे वक्ष्यति } पुरुषस्य च्िय। श्च प्रमापणे शीटदृ्तायपेक्षयोत्तमो वाऽधमो 

बा दण्डो व्यवस्थितो बेदितन्यः ॥ २७७ ॥ 

अपिच- 

विपदृष्टं खयं चेव पुरूषध्नीमगर्भणीम् । 
सेतुभदकरीं [कद र क 

सेतुभदकरीं चाप्सु रिखां बध्वा प्वेशयेत् ॥ २७८ ॥ 
विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा, भरूणघ्नी स्वगभपातनौ च, या च पुरुषस्य हन्त्री 

सेयभ्यतिरेकेणापि त॒ विषप्रदां खिय चेवेयादि ॥ २५८ ॥ 

च शब्दात् पुरुषं च एवकासेन्यत्रस्नीवधा भावक्ञापनाथेः । वधाभावेऽपि विषादि- 

स्युनिमित्तप्रयोक्ती हंतम्येस्यथैः। पुरूषध्नी साह सिकपरपुरषप्रसंगातिश्यात् पुरुषमरणानमि 

सभूत्तां जात्या या च ग्रे पातयित्वा अगभिण्यहमिति या वदति तामगभिणीमाहुः। तथा 

च रंछस्यन्तरं “व्या पातयिष्वा स्वं गभ बूयादहमगर्भिणी। तामम्ु प्रा्िपेद्राजा जारेश्च नरमा - 

रिणीम् ॥*› इति ॥ सेतुः कुल्यासंकमः मयादा चा । स्पष्टमन्यत् ॥ २७८ ॥ 

[1 

सुबाधिनी 
ष „0, 6 १५ ४ ।\ >, क, ५ [4 

ङातेति-साहसप्रकरणेजभाहत इत्यथः | ब्रह्महुत्यातद श वक्ष्यतीति- 

प्रायश्चित्ताध्याये वक्ष्यत इत्यथैः । पुरुषस्य च्ियाश्च प्रमापण इति-शीखाचारवतः 

पुरुषस्य तथा ख्ियाश्च मारण उस्मसाहस्र एव दण्डः ,शीखाचाररहितायास्तु मारणेऽधमसादस 

रेवति विकल्पग्य वस्था ज्ञेया ! ईंषच्छीखाचारवतोम्तु प्रमापणे पारिशेष्यान्मभ्यमसाहसदण्डो 

व्यवतिष्ठते ॥ १७७ ॥ 
बाटंभष्री 

पुरुषच्रीति-अषम्, स्मृत्यन्तराविराधायाऽऽह -दासीतब्रह्धिति तदेवाऽऽह दासीलयादिना । 

साहसप्रकरणे इतिभावः, विनाशेत्त विनारनेत ।वक्ष्यतीति-प्रायाश्चित्ताभ्याये इति भावः, 

प्रमापणे मारणे ना यमेच्छिकविकल्प इस्याहम् सेति} शीरं, स्वमावदृत्त आदिना धमः। 

वद्धिशचिष्टद्य पुरूषस्य तथा खियाश्च मारणे उत्तमसाहसम् तद्राहिष्येतु प्रथमसाहसम् इति 

विकस्पव्यवस्था द्वितीय वाश्ञण्दनेषच्छीरादिविशिष्टय तथासति पारिशेष्यान्मध्यमपरिभह 

इति बोध्यम् ॥ २७७ ॥ 

विप्रेण दुष्टमिस्यथेनिरासायाऽऽह-- विदेषणेति । तस्याथेद्रयमाह-भ्रणेतिं । 

१. ।२. क ख. बूह्मणगभेविनाशेतु । ३. । ४.म. द. शतं दण्डःऽयिहित इति । 
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सेतूनां भेत्री च,--एता गभेरदिताः चीगेठे श्चेखंबध्वा अप्सु प्रवेक्ञयेत्, यथा न 

प्टवन्ते | २७८ || 

किं च- 

विषाग्निदां पतिगुरूनिजापत्यप्रमापणीम् । 

विकर्णकरनासोष्ौ कूत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥ २७९ ॥ 

अगर्भिणीमियनुबतेते । या परवधाथंमनपानादिषु विषं ददाति क्षिपति, 

या च दाहाय प्रामादिष्वम्नि ददाति, तथा या च निजपत्िगुवेपयानि मारयति तां 

छिनकर्णक्षरनासो्ौ ज्ञता अदान्तैदष्टमटीवर्देः प्रवाह्य माययेद्। स्तेयप्रकरणे यदेत- 

व्साहसिकस्य दण्डविधानं तत्पासद्धिकमिति मन्तव्यम् | २५७९ ॥ 

भक्रीदीनां तु विषप्रदानादौ वधप्रकारमाह--विषाप्रेदामित्यादि ॥ २७९ ॥ 

निजगरूः श्वद्युरादिः निजाः अत्रोदयः। स्पष्टमन्यत् ॥ २७९ ॥ 

विषाभ्भिदानेन च वधंसिद्धौ अयं मारणविधिः।भत्रौदीनां स्विदानीं सामान्येनावि- 
ताण ण ०५१ 

बाठभट्री 

सेतुभेदकरीमिस्यन्र इप्रत्ययः'तदाह-सेतूनामिति। अगर्भिणीमेति सवैविशषणं । ्ञेय- 

मिति सवैविशेष्यभित्याह--एतागर्भेति । साकांक्षस्वादाह--गङे इति { ताव्प्याथ- 

माह - ययेति | तथा च घाते ताघ्पयेम् । तत्र न ताव्प्यमिति भावः ॥ २७८ ॥ 

विषेति भषम्। विकार्णेत्य वाप्येवम्। युक्तिसाम्यादाह--अगर्भिणीमिति। जन्यथा 

दानेऽदोषायाऽऽह--परेति दाहा्मिति। च अत्र क्रियानुषगः निजःवं सवैविज्ञेषणमित्या- 

ह-निजपतीति। स्पष्टाथमिदमितिबोध्यम् । तां सर्वा वीस्यस्याथेः-ङ्धिननेति | कणकरेति 

प्राग्वत् । अन्यथा तदसंमवादाह--अदन्तैरित्यादि । प्रवाह्य बाह यिस्वा । ननु शखाव 

पाते इत्यादेरत्रानुपयोगस्तस्य साहसस्वादत आह--स्तेयेति | तत्फलन्तु विशेषरक्षण- 

भेदेऽपि तत् समान्यलक्षणस्याापि सत्वमिति सूचनम् । कस्य तदवच्छिन्नवस्तुनः । 

सामान्ये नपुंसकं । दण्डविधानं तदभिधानम् क्वचितु तथेव पाटः ॥ २७९ ॥ 

१. ख, नष्टवःतति । २, क. स्वेयपकारोणयदे । 



[4 
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अविज्ञातकतैके हनने हृन्तृज्ञानोपायमाह-- 

अविज्ञातहतस्याशु कह स॒तबान्धवाः | 

प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः प्रथक् ॥ २८० ॥ 
अविज्ञातपुरुषेण घातितस्य संबन्धिनः सुताः, परयासन्नाश्च बान्धवाः (के- 

नास्य करदो जातः? इति कर्हमाद्ु प्रष्टव्याः | तथा मृतस्य संबन्धिन्यो योषितो 

याश्च परपुपि रता व्यभिचारिण्यस्ता अपि प्र्टन्धाः ॥ २८० ॥ 
कथं प्रष्टव्या इत्याह-- 

स्त्द्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाऽय गतः सह् । 

मृटयदेशसमासन्नं प्च्छेढाऽपि जनं रानैः ॥ २८१ ॥ 
काण त 1 ताण ०१ ॥ 

ज्ातक्रमैवघनिष्पस्ावन्वेषणमकारमाद--अविङ्ञातह तश्याधित्यादि ॥ २८०॥ 

हन्तुरविक्ञान ऽनन्तरमेव हतस्यपुत्रास्स्वजनाश्च प्रष्टव्याः करं केन सहास्य कहो 

भूतपूर्वः । साक्चारः क एनं प्रतीत्यथैः | योषितश्चान्यमायौयाः किं कापि परुरषे सक्ता 
इति । पर्वं पथक् एथक् जातयः ग्रषटभ्या; तत्परातिवेरयादौ वा याः परपुंसिरताः योषितः 
पथक् पथक् एकैकशः भर्टव्याः। तदीयभायौ एव वा सपलन्यः परपुरषप्रसक्तीमन्योन्यं पर्ट- 

न्याः। श्रमाणान्तरमररुत्वादस्याथस्य तद्चुखायन्वेषण कार्यम् ॥ २८० ॥ 

क च~ स्त्रीवृत्तिद्रव्यकामो वेत्यादि ॥ <८१ ॥ 
खथादिकामो वाऽस्य कीट इत्येवं च पुत्रादयः प्रष्टग्याः । किमस्य कुचित परश्ची- 

भ॑सङ्ग आसीत् ।, काव्राऽस्य च्रत्तिः, किं वाऽस्य द्रभ्यमभिगप्रेत, शरीरं वा केन वास- 

नि न 

बाठमद्री 
~, 

एतत्मसंगादेवाभ्निममिष्याऽऽह-- अवति | अविज्ञातेनऽऽह तेन हत इति समासदह्य- 

हरीति अविज्ञातेन हत इति समास इत्याह--अवीति । तस्य कक्हे--रब्दे | चा 

स्वय इत्याह -- संबन्धीति । बान्धवपदाथः--प्रत्यासना इति | अस्वे्यस्वार्थो--मृते 

ति। चो श्युत्कमेरत्याह---याश्चेति | न वेद्या विवक्षिताः, शब्दस्वारस्याभावादिस्याह-- 

व्यभतीति | एथगिति शेषः ॥ २८० ॥ 

चरमे एवोक्त्लानाभावाद्विरेषरकेदयाह-- कथमिति | इष्यत आहेति पाठः ; 

इस्यांकायामहेल्यथेः । ब्रत्तिः नियतजी वनं । दन्द्रान्ते श्रूयमाणकामस्य प्रत्येकं संबन्धा- 



स्तेयप्रकरणम् | ससभ्याख्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्यास्या च १०८५ 

किमयं च्लीकामो द्रभ्यकामो श्रात्तकामो वा, तथा कस्यां किसंबन्धिन्यां वा 

च्ियामस्य रतिरासीत्, कस्मिन् वा द्रव्ये प्रीतिः, कुतो वा ब्रत्तिकामः, केन वा सह 

देशान्तरं गत इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः पृथक्पंथक् विश्वास्य प्रटम्याः । 
तथा मरणदेशनिकटवतिनो गोपाटविकोदया ये जनास्तेऽपि विश्वासपूवकं प्रष्टव्याः | 
एवं नानाप्रकारः प्रसनहन्तारं निश्चिय तदुचितो दण्डो विधातव्यः ॥२८१ ॥ 

कं च-- 

क्षत्रवेरमवन्रामविवीतखर्दाहकाः । 

राजपल्यभिगामी च दग्धन्यास्तु कटाग्निना ॥ २५८२ ॥ 

कषेत्रं पक्वफरुसस्योपेतं, वेरम गृह, वनमटवी क्रीडावन वा, म्रामं, विवीत- 

[कग 

हायं गृहाभिगैतः, । केन वाऽस्य मेत्रमनेकविधन्वादृष्टजनचेतस्यं सवैमेवमाडिपरष्टम्यम् | 

यत्र वाऽसो ग्यापादितस्तं देश्चमासन्नो गोपालादिजनः खनेः प्रष्टव्यः कोऽत्र तदानीं 

भवद्धिदेष्ट इव्येवमनुमानङुररूतया घातकोऽन्वेष्टव्यः । धघातश्चान्नोद्ाहरणा्थः ॥ सर्वैषामेव 
व्वकार्यंकारिणामेवमन्वेषणप्रकार इत्यवसेयम् ॥ २८१ ॥ 

अन्विष्यघातकाः तथा वक्ष्थमणाश्च- 

क्षे्रवेदमग्रामवनेत्यादि ॥ २८२ ॥ 

बार्भट्री 

दाह-किसयमिति । एवं खीद्रव्येति सामान्येन उग्राख्याय संमवात्तदेव विशिष्य ग्याच- 

े-तथति । तत्रापि प्रकारद्रयमाह--कस्यामिति । इतो,ःराजादितः। द्वितीयपादं 

भ्याचष्टे-- केन वेति, तथेति । तत्रापि इषश्टासिद्धेराह-- विश्वास्येति | अभयं 
दष्वेत्यथेः । उत्तरा व्यचष्टे-- तयेति | गोपाश्च आटाविकाश्च तदाद्याहत्यथैः । मूरे 

जातावेकवचनमिति भावः । शनरिष्यस्याथौः-विश्वासेति । तात्पयौथेमाह-- नानेति। 

एवमिष्यादिः । क्वचिदस्य पाठ ९व ॥ २८१ ॥ 

पक्वानि फलानि येषां तादृशानि यानि सस्यानितदुपेतं पकुाभ्यां फठसस्याभ्याु. 
णो जामा = पा ण कम 

१. ख. पुथग्विश्वा. २. ग. स्तेपिविश्वास्यप्र्ट । 

पि 
1 ता 



१०८६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [्यवहाराध्याय 

मक्तलक्षणं, खलं वा ये दहन्ति, यश्च राजपत्नीमभिगच्छति तान्सयीन् करटर्वीरण्- 

मैर्वेष्टायित्वा दहेत् । क्षे्ादेरदाहकानां मारणदण्डग्रसंगादण्डविधानम् ॥ २८२॥ 
॥ इति स्तेयप्रफरणम् ॥ 

१ प 1 

चशब्दः श्रन्रेयादिश्यथः। स्पष्टमन्यत् ॥ २८२ ॥ 

सुबोधिनी 

ैरिति-- यस्य हैणस्योक्षीरं मूरु, तंत्र वृणं वीरणम् । ““स्याद्वीरणं वीरतर मूले- 

ऽस्योकषीरमश्जियाम् " दैस्यमरः ॥ २८२ ॥ इति भ्विश्वेशवराषैरचितायां सुबोधिन्यां 

स्तयप्रकरणम् ॥ 

बाङुभद्री 

पेतं युक्तं वा। यश्चप्ययदन्द्ः, स्तथाऽपि योगपद्यासंभवादाह--खरु वेति। खल खपीण इति- 

प्रादधं करसंबद्धाभ्निनेल्थैः। इष्टासिद्धेराह-करेरिति । ततश्च तन्न मध्यमपदरोपीसमास 

इति भावः] यस्य वृणस्योक्षरं मूलं स तृणचिश्ञेषोवारसीस्या द्रौरतरं मूलोस्योशषीरमसखियां 

ननु इदमपि नोपयुक्तमश्रेव्यत आह-श्रोत्रदेरिति ! इति स्तेयप्रकरणम् ॥ २८२ ॥ 

2 = क 

१. क. दण्डा भिषानम् 1 २. थ. द्. कै कीरणमयैरिति। ३. द. णविङेषोपी(१)। ४. थ. 
सतृणावशेषोपी । ५. द्वि. व. २१०. । 



अथ स्रीसग्रहणम्रकरणम् २४ 
छ्रीसग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते । प्रथमसाहसादिदण्डप्राप्य्थं तेघा 

तत्छ्रूपं व्यासेन विवृतम्--““व्रैषेधं तत्समाख्यातं प्र्थमं मध्यमोत्तमम। अदेशका- 

रसेमषार्निजेने च प्रलयाः ॥ कटाक्चविक्षणं हस्थे प्रथमं साहसं स्मृतम् । प्रेषणं 
गन्धमाल्यानां धूपभूषणवाससाम् ॥ प्रलोभनं चानपनिमं्य॑मं साहसं स्मृतम् । स- 

हासनं विविक्ते तु परस्परसुपश्रियः ॥ केशाकेशिप्रहश्चैव सम्यक् संप्रहणं स्नृतम् ॥ 
छ्वीपुंसयोर्मिथुनीभार्वैः संग्रहणम् ॥ 

संम्रहज्ञानपूवेकत्वात्तत्कतुंदण्डविधानस्य, तज्ज्ञानोपाये तावदाह-- 

 पुमान्संग्रहणे ्राह्यः केराकेशि परस्त्रिया । 
मी (न ~ ~~ म ज मा त जना न ००८१०५०० 

राजपल्याभिगमनप्रसङ्ञान् परपरिम्रहीतसख्यीमात्रश्रं विधिमाह - पुमान् स्मह. 

ण ग्राह्याः इत्यादि ॥ २८३ ॥ 
सुबोधिनी 

पर्परोति--आलिङ्गनीं स (त?) हस्तावरुम्बनादिभिरन्योन्यं संश्रय इत्यथः | 

सम्यगिति--सम्यग्यथावस्सम्पूणमुत्तमं सञ्प्रहणमिति यावत् ॥ 

सङ्ग्रणस्य त्रैविध्यमुक्ता मूखमवतार ग ति-सङ्प्रहणज्ञानपूरवंकत्वादिति ] केशकेशीष्यन्नक 

नार्मद 
साहसप्रकरणादाह-- सीति | प्रथमादिमेदेन तप्सम्रहण-मध्येति। समाहारदन्दः। 

तच्रा्यमाह--अदेशेति ] अदेशे अकारे च संभाषा संभाषणमिल्यथः । निजने च अरण्ये 

चाक्वाचित्तथव पाठ. । संभाषणमिति शेषः । कटाक्षत्यत्राशेआच्च् । सकटाश्चावेक्षणामि- 

व्यथः । परखिया इति षष्ठ्यन्तस्य सवैचान्वयः, क्वचिन्नतीयान्तपाठः । द्वितीयमाह-- 
वरेषणमिति । ख्षेति खद्धेल्यथः । समीचीनेति पाठान्तरम । उभय विशेषणमिदम् । ठृतीय- 

माह-संहेति | शय्यासने इति पाठान्तरम् । विविक्ते एकान्ते । उमयान्वयीदम् । 

परस्परमिति---आकिङ्गनहस्तावलम्बादिभरन्य\स्यसश्रय इत्यथः वक्ष्यमाणाश्येनाऽऽह-- 
ज 

१. ग. कार भाषाधानिजै । २.ग.ख. घ प्रल्िया । ३. क. पभ्यमम् सयुदाहतम् । 

४. ख. विविक्तेषु पर ५. क, स्परमपाश्रयः । ६. स्ट. सद्म्रहुम् । ७. थ. स्परयुपाश्रय । द- 

स्परमाश्रय । «. त. क्रनापहस्ता । ९. थ. द्. म्यकृसम्रहणम् । 
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सयो वा कामजैध्िहेः प्रतिपत्तौ दयोस्तथ। ॥ २८३ ॥ 

संग्रहणे प्रवृत्तः पुमान् केशाकेर्यादिभिरङग्ीला ग्रहीतव्यः । परस्परकेश- 
[3 (9) क प (५ क क प [१ [र त, प्ररणपूर्विका क्रीडा केशाकेशि । ̂“ तत्र तेनेदम् इति सख्ये? इति बह््रीहा सति 

५८इच्कर्मव्यातिहारे'' ईति समासान्त इचप्रयय । अव्ययत्वाच टु्ततूर्तीया भक्तिः । 

पुरहर पुसो दमातिरेकमहणा्थेम । केकी वचन यन्त्रारूढग्रहणाथै सध्यवौ 
कत, क (9; कामजेश्िहधेनखदन्तक्षतादिः द्वयोरेव वा संप्रतिपत्तौ अनुमानकोकशलान् प्रव्यक्षोपरूम्भना- 

सुबोधिनी 

कथं वाशब्दनिष्पत्तिरित्यकाडश्लायामाह - त॒त्रेति। “तब तेनेदमिति सरूपे "प्रेति सक्म्यन्ते 

सखम पदे। तेनेति तृतीयान्ते सखूपे पदे इदमिच्येतरिमन्नर्थ समस्येते समासोऽत्र बहुनीहिसकषो 

भवतीष्यस्य सूत्रस्याथेः । केशेषु केशेषु गहत्विदं युद्धं प्रवरचामिति विग्रहः । “ इच कमे- 

ग्यतिहारे"” अन्यसम्बन्धिन्या क्रियाया अन्येन करणं कमैव्यतीहारः, तत्र यो बहुव्रीहिः 

८८ तच्र सैनेदभिति सख्ये? इति विहितस्वस्मादिचप्रस्ययो भवतीत्यस्याथः । ^° अन्येषा- 

मपि दश्यते? इत्यनेन पूवपदस्य दीधत्वम् । समासप्रययान्तस्वेन प्रातिपदिकसंश्चायां 

¢ तिषठहूभरभूतीनि च” दंष्यनेन सूत्रेण तिषद्रणपाठात् केशाक्रशीलयस्यान्ययीभावसं्ञायाम 

९८ अभ्ययीभावश्च ! ईस्यग्ययसंज्ञायाम् ^“ अव्ययादाप्सुपः दति सुपस्तृतीयाचिभक्छेरकि 

केशकेशीति शाब्दो निष्पश्नो भवतीलयथेः! ननु नखादिङृतबणसारुङ्गेः सङ्धहणं अरघ्त्त 

बारभट्री 

अभिदोरिति | अथौदाद-लिङ्ग्ातवेति | ननुकेाकेशीति किमथकं, कथं चा 

तैतीर्यतत आह--प्रस्परेति । एतदछाभाथमाह-- तत्रति | सप्तम्यन्त क्रियाविषये स- 

रूपे पदे इदं क्रियारूपं वर्त्वित्यर्थ समस्ये ते । कमभ्यतीहारे स बहूुनीहिसंक् इति 

तदथः । इति शब्दादयं विषय विशेषो “ कर्मेति › रभ्यते इच् कमभ्यतीहारे यो बहुतरीहि- 

स्तस्मादिच् समासान्त इति तदथः । क्ियाविनिमयः । कमेव्यतिहारे इति कमैष्यति- 
हारबहूत्रीहौ पूवैपदान्तस्य दध हस्यथेकेनान्येषामपि दश्यते इत्यनेन पूवैपदे दी्षैः । 

अग्येति--हुभ्रभरतिष्विच् प्र्यैय पाठादन्ययी मावव्वेऽव्ययस्वे च तृतीयाया अनद्- 

१. अ० २.२.२७. । २. अ. ५.४. १२७. | ३. क. टुकृतृतीयाविभक्तैः । 
४. अ० ६.३. १३७. ५.अम २.१. १७।६.अ. १. १.११. ७. अण. दे. इ. <२.। 
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ततश्चायमथेः--परभायेया सह केराकेशिक्रीडनेनाभिनवेः कररुहदशानार्कतव्रणैः 
१ ० =, ९ ५५ [ष् = ष् ॥ न % 

रागक्तेशिङ्गदयोः सम्प्रतिपत्या वा ज्ञात्रा संम्रहणे प्रवृत्तो प्रहीतभ्यः | परर्छखाप्रहणे 

नियुकावरुद्धादिग्युदासाथम् | २८३ ॥ 

आनुरोम्यादिवि्ञेषस्मुष्यन्तरानुसाराद्नदण्डवधदण्डयोयेथाहं भ्य वस्था कल्पनीया । 

उदाहरणाय चेतद्ाचार्यैणोक्तमित्यवसेयम् । कटञ्वन्यत् ॥ २८३ ॥ 

सुबोधिनी 
मिति अ्रहीतुं न हक्यते क्रोधग्रमादादिभिरपि तत्सम्भवादिव्यत आह--रगेति । हयोः 

सम्प्रतिपच्या वेति-- दयोः सवेरिणीजारयोः सम्परप्याऽङ्गीकारे चेव्यथैः। परल््रीम्रहणमिति- 

यद्यपि नियुक्तायां नखक्चतादिचिह्वानि यांनि सन्ति धृताभ्यङ्घविध'नेन मिश्ुनीभावविधानाव् 
नखश्चतदिकरणस्य निकिद्धघ्वात् , तथाऽपि इयोः सम्प्रतिपत्तिरस्तीति तेन लिङ्न न माषा 
नियोगविधिसस्भवात् । अवरुद्धा्दीनां साधारणत्वात् पूर्वोक्तेश्चदधिरपि तद्विषये प्रहणसुचि- 
तम् । अतो नियुच्छादयः परख्ीशब्देन श्युदस्यन्त इत्यथः, अवरुद्धादीनां साधारणस्वम वसरे 
स्फुटीभविष्यति ॥ २८३ ॥ 

बाठंभ्धी 

न्तव्वेनाध्ययादाविति ङ्ायित्ति मावः । विरिष्वाथंमाह-तथा चेति | वस्य तथा- 

ैकत्वे सतीस्यथः । परख्िय इति मृं सह युक्त इति तृतीयान्तमिव्याह-- परेति | छि- 

ज्गान्तरमाह--अभीति) सच्च इस्यस्थार्योऽय - कृरजेति| करस्हेति पाान्तरम्। नतु नखादि- 

कृतत्रणानां नेतद्धिगव्वे; ऋोधम्रमादादितोऽपि तस्स मवादत आह--रागङ्खतैिति 1 कामनः 

चिहिरिलस्यार्थोऽयम् । तुथपाढा्ं तृतीयं तदाह--दूयोरिंति पन्तावितिसतिसक्तम्या एकित- 

माह-संप्रतीति । इयोः स्वरिणीजारयोः । संप्रतिपस्या अङ्खोकारेणेलयथेः । ननु परम्हण 

व्यथ स्वभायीयां त॑थाकरण दोषाभावात् , वेस्यायां दोषस्य वक्ष्यमाणत्वादत आह - - 

परेति । अत एव परभार्ययेष्येवं तद्वयाख्यातम् वेघपाणिग्रहणे एवं भायौत्वात् | यद्यपि 

नियुक्तायां नखक्चतादि वचिह्भिावः; धृताभ्ंगविधानेन मिथुनी मावविधानान्नखक्षतादि- 

करणस्य निपिद्धत्वात् ; तयाऽपि दयोः संप्रतिपत्तिरस्तीति बोध्यम् । अवसुदादिषु तु पूर्वो 
क्तानि सर्वाणि साधारणानि लिङ्गानि सन्ति, तथा च तेग्रहणे प्र्षे परभायैत्यनेन तद्वधुदासः 
आद्यायां नियोगस्वेन वदावदयकल्वादन्यस्यामप्यवरुद्धत्वेनेव तच्वासंभवादिति भावः।॥२८३॥ 

ज ता र 

१. ग. व्रणसगङरतैः। क. व्रणैः रागङ्तैिं । २. ग. द्धादिनिरासार्थम्। १. थ. द्. रागक 
चिङ्गरिति । ७. द. इदं प्रतीकं नास्ति । ५. थ. द्. एतदादि नियोग इन्तन्ते नास्ति | 

॥ 3 7 
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र च-- 

नीवीस्तनपावरणसस्थिकेदावमरानम् 

अददकाटप्तभाप सहकस्थानमव च ॥ २८४ ॥ 

यः पुनः परदारपरिथानग्रनिप्रदेशकुचतावरण जपनम् धरुदादिस्पशनं साभि 

टाप इवाऽऽ वरति ; तथा अदेशे निजने जनताकर्णि वाडन्धकारकुटेऽकट संखप- 

नं कगेति ; पैरभार्यया वा सर्कमजङादौ सिसयववरेतिएठते सोऽपि संग्रहणे पर्तत 
्रह्यःएनच्ाशेक्वमानदोपदुरपविपपम् इतरस्य तु न दोप ।तथाऽऽह मनुः-“भयस््- 

अन्यतरानिच्छायां ठ एुमान् योषिढा-- नीवीस्तनप्रावरणेत्यादि!२८४॥ 

सुब्राधिनी 
धलिति--माश्षारितो न निन्दितः असो विर इति न निन्दितः ॥ २८४ ५ 

बाटभ्टी 

उवायान्तरमप्युख्यते शव्याद- र्वि चति। ""नी्वीकव्यंशुक मन्थः ° इति छोक्ा- 

दाह - प्रीति । तदु गेदशवयवेः । स्तना प्रष्येकमिति आह--कुचपरेति ¡ इदमप्युपलक्ष- 

णनिव्याह-- आदीनि । अन्यगा दोवाभावागह--सामीति | अस्यायोगस्वादराह - 

इवेति | अन्वया येगर,क्रयां पूरयात - अचति] एवमग्रऽप बाध्यम्। अरकेत्यनन श््रासो- 

त्तमं संगृह्णाति [निजने जननाकर्णिं वेनि। तथा चतत्राद्रने दत्पनन जतताकीणं दत्य 

स्यच ग्रहः । निजने इष्यस्य पृथगुपादानादिति बोध्प्रम । तथाच मनुः-परचखित्र योऽभिवदेत् 

तीथे श्यभ्ये वनऽपि वा | नदीनां चाप संभेदे ससंप्रहणमाप्नुग्रात् ॥*' हात । अकरा 
दष्यस्याथा अःध्रकायवुटे काट चति। भ्रच्छर इतिच्छदः। सहकेस्यस्य तया सहकत्र स्थानं 

स्थिति करोतीति शडदरोऽथः।तन्करुतमाह - पराति। तत्र एवोऽप्यथ। तदाह - सा ऽषीति | 

विक्पमाह-- एनच्चति । संप्रहणप्ररत्तम्रहण चेव्यथः । आदाक्योत -- बहूघौहिः । 

यश्ित्ति--यः पूरमनाश्चारितः परस्ली प्राधनाभीप्तारहितः असा विट इति न- 
1.) [1 

१. ख. सटकानन । २.छ ज ब कुलमन्परां ३. ज. पटनार्या ४ ख 1ररंमयवा। 

क. रिरंसयवि । ग. रिरंसयवात । छ वदरा चिरवणवति। ५. ख ङ. एनच इहव । ६.ज 

युमन्यस्यन । ७.- ८, ३५६. । 
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नाक्षारितिः परवमानिमापेत करणात् । न दोपे प्राप्नु्ाकिचिन्नहि तस्य स्यणित्रिम"॥ 
ईति ॥ यः परिया प्प क्षमते असावपि प्र.ह्यः इति तनैवोक्त च्य स्पृ्- 
द्देशे सः छष्टा वा मतयेत्तशा । पर परस्पाट्मत सथ संगरस्ण स्मृतम्॥१ इति यश 
मयपं व्रिदग्याऽसकृद्रमिवचर्योति ष्टा मुजनजनक्तमन्च ्याप्रप्रयसावपि ग्राह्य ते 

तनेबोक्त "दर्पद यदेवा मोदाच्छृटाघया वा स्वयं षदेत्। पयं मयेयं सत्तेति तच्च 5 
सग्रहणं स्मृतम् ॥› इति ॥ २८४ ॥ 

प्रतििद्धयाः चगपुंयाः पूनः रृद्यापादिकरणे दण्डमाह -- 
^ नि = र प. ड 

रत्री निषेधे इत ददाद्विशतं तु दमं पुमान् । 
प्रतिषेधे तयोदण्डो यथा सेग्रहण तथा ॥ २८५ ॥ 

प्रतिप्रिद्धवत इति प्रतिपधः पतिधित्रादिमियन सह समप्रणारकं निषिद्ध 10 
ए. ए. 

स्ता नषषड (द्रात दण्डा इत्यादि ॥ २८५ ॥ 
नाग्यादिस्पदानादुखकारक्तनापण चहावस्थानाद्धि पुमा निवारि सखी कृवन्दी क्षतं 

सुब्राथिनी 
प्रतिपिद्धेति-“अन्न सह स्वया न वक्तव्यम्+ अनया सह स्वया न वस्त्यम्, दति 

वाटभद्री 
¢, 

निन्दितः केन चित्कारणेन जनसमक्चषमश्पमिभापण कृयानि, न स दुण्डयल्वादिदरोषं 

प्राप्नुयान् ; यस्माच्र कञत्तस्यापराधोऽस्दाय्यः । एवं भिक्षादि न दोष इष्ययि 

तेनेवो चम्“ भिक्षका वन्द्िनश्िव दुक्षिताः कःरवस्तथा । लमावणं सहद्धःभिः कुधुर 
प्रतिवारिता' ॥** रंति । भिक्चकाः भिक्षाजीनिनः, ये वन्दिनः स्तु0ि पादकाः, दीक्षिताः 
यश्षायकतदुीक्षाः) काटदः तेयेकारादवः एन भिक्चाद्कूयोय गृहन्चीभिः सह समापग- 

मनिवारिवःः कुयरेवंचषां संभापणं ता अपि कुयुःरत्यथंः । निवारणे तु नेवन्निस्यप्रदी- 

प्यनन सूचिवम् । विशेषान्तरमाह -य इति | देनव मनुनव । एवर्मरेऽप्युभयत्र- 

चिथमिति !} यस्मान् सूष्टुमनुचितं स्तनजधनाद्देशे पर्छ स्पुशेत्तया वा 

वृपण द्विके (देशे) स्पृष्टः क्षमते, तथाऽन्यो-याङ्गकरणे सति यन् प्रवतंमानसंग्रहणमिदं 

सक्च सग्रहणं मन्वादिभिः र्नमिव्यथः । असत ॥ २८४ ॥ 

८“भून पू चरट् इतिचरय्- प्रतीति| अनेन सह स्वग्रा न संमाध्यमनया च सह त्वग्रे 
[1 1 

$ .--€ . ३.५..५.1 २. क. मपषपरेरतः ३.--८. ३५८. ४.कफ कृद्राम~ति एुनयुजङ्गतम श्रम् । 

न. ख. कुद्रमितचरपि भलङ्गं । ख. द्रमितचरति । ५. मा १२. ६९. । &. क. शतम् दण््य। । 

७.-- <€. ०. । €. अ० ५. ३. ५६३.) 



¶ 
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क, © (ष, 

तत्र प्रवहमान घ्वी चतपणं दण्डं दयात् । पुरूषः पुनरेवं निषिद्ध प्रबतमानो दिशतं 

दद्यात् } द्योस्तु खीपुस्याः । एतच च रणाद्मार्याव्यतिरेकेण--“'नेष चारणदारेषु 

विधिन॑त्मोपजीमिषु । सजयन्ति हि ते नारी निगूढाश्वारयन्ति च ॥ * इति 

मनुस्मरणात् ॥ २८५ ॥ 

दण्डशा; सिया निवारितः पुमान् द्विशतं दण्डयः । योरपि त्वन्योन्यमिच्छया संग्रहणोक्त 

एव॒ दण्डः नीवीरश्नावरेवर्तिकादे रहोविवक्षया संभाषणमदेशशकारुसं भाषणम् । 

स्पष्टमन्यत् \॥ २८४ ॥ २८५ ॥ 

सुबोधिनी 

पूव प्रतिषिद्धयोः स्वेरिणीजारयोरित्यथैः । नेष चारणदारेषिति-- चारणो नटाद्य- 

आप्मोपजीविषु वेशवृत्तिजीविद्रेदिवति भावः ; यस्मात् ते परषुस्पेषु सञ्जयन्ति निग्- 

दाश्च व्यवाये चारयर्न्त।त्यथः ॥ २८५ ॥ 

बाटंभट्री 

पूत प्रतिषिद्धयोः स्वैरिणीजारयोरिलयैः। पुनः पश्चात् । प्रस्यासत्तया प्रतिषेधपदाथमाह-- 

प्रतीति ' कमणि घञ् । अनेन निषेधे इल्यताप्येवभिति सूचितम् । वक्याथमाह-- प्रतीति | 

देषमाह प्रवर्तेति। दितीयपादाथमाह-- पुरुष इति| उत्तरादधमतिदेशवेधिरिवाह--द्रयो- 

स्िविति। अनुक्तस्वादाह--वक्ष्यते इति] सवं वाक्यमिति न्ययेनाऽऽह-- स एवेति| विरेष- 

माह--एतच्चोति। उक्तदण्डनं चेल्यथः। चारणाः नयद्यः आस्मानो जीवेनश्च; तद्धिज्नाः वेरय- 

षृत्तिजीविनां दाराः। विधिनीत्मोपेति पाठान्तरं, तथा चेषः पराश्चेयं नाभिवदेदिल्यादि संमाषणा- 

दिनिषेधविधिः नटगायकादिद्रेषु नासि । तथा भायोपुत्राः खकाः इस्युक्तसात् भार्ये वाऽऽ 

स्मा, तयोपजी वान्ति धनराभाय तस्या राम् क्षमन्ते ये तेषां नटादिभिज्नानां ये दारास्तेष्वपि 

निषेधातिधिनीस्ति हि यस्मात्ते चारणा आत्मोपीविनश्च परपुरुषानानीय तेः स्वमायौ संश्च 

षयते स्वयमागतांश्च पुरुषान् प्रच्छन्ना भूत्वा स्वाक्तानं विभावयनतो व्यवहारयन्तीस्यथेः।तन्ना- 

पि विश्िषस्तनेवोक्तः*भकरचिदेव तु दाप्यः स्यात् संभाषन्ताभिराचरन् । व्रेष्यासु चेकभक्तासु 

रहः प्रचजितासु च ॥११दति । रहः निजने देशे चारणादिखीभिः संभाषणं कुवैन् स्वस्यं छेदय राज्ञा 

दाप्यः-- तासामपि परकीयत्वात्। तथा द्ासीभिरवर्दधाभिब्रह्मचारिणीभिः संभाषां कुवैन् 

किचिदण्डमादं दाप्य इल्यथः । तमिति-- यस्यविरशः पूत कृतस्तमिस्यथेः ॥ २८५ ॥ 

१ .---८ , ३६२. । २.-<. ३&३.। 
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तमिदानीं सङ्गे दण्डमाह-- 

सजाताव॒ुत्तमो दण्ड आनुसेम्ये त मध्यमः | 

प्रातिलोम्ये वधः पुसो नायौः कणीदिकतनम् ॥ २८६॥ 
चतुणांमपि वर्णानां बखत्कारेण सजातीयगुक्तपरदाराभिगमने साशीतिपण- 

सहस्रं दण्डनीवः । यदा वानुलोमन हीनवर्णो ल्ियमगुत्तामनिगच्छति तदा म- 
व्यमसाहसं दण्डनीयः } यदा पुनः सवणामगुत्तामानुखोम्येन गुप्तां वा व्रजति तद) 

संम्रहणप्रायत्वात् वा स्पष्टीकृते सङ्महण- खजातो उत्तमो दण्डः 

इत्यादि ॥ २८६ ॥ 

सुबोधिनी 

पूर्वे ““यद्ा पुनः सवणामगुतां बजंति, आाुरोम्येन गुप्तां वा बजैति"इत्ति विषय - 

दयमभिदितम् । तत्रागुप्तसवणागमने दण्डमाह--सहरसछमिति | अस्याथैः -- अन्न पूर्वां 

तु सजाताबुच्चम दण्ड ` इति याज्ञवस्क्योक्तेन समानविषयम् । अत्र बाह्मण इति 

्षन्नियादेरप्युपरक्षणम् । तथा विप्रपद्मपि । अतः क्षत्रियादौनामपि गुप्तसरवणपरद्ारा- 

भिगमने एष एव विधिः ! एतच्च पूवोध प्रकरणङ्यद्धाथं निबन्धकारेण परिपटठितम् । ् रहृतो- 

पयुक्तमुत्तराधैमेव । तस्यायमयेः । पृवारधे युप्तामिप्युपाद नादत्र च विपररीताथस्याभिरक्षि- 

बारभद्धी 
स्वजाताधिस्युक्तिस्वारस्यादाह--चतुणाभेषि | मूखानुरोधेनाऽऽह - सार्चीति इति | 

द्वितीयपादाथेमाह-यदाविति । आबुरेःम्यादौ स्वार्थे अभिगमन इति शेषः । स्त्र 

तत्फङितमाह--आनुङेम्येनेति । उभयत्र दच्चयोग॑क्तत्वागु्तयःमूखानुच्छयोर्विक्ञाषणयो; 

ठे आह--यद्¡] पुनरिति | तत्रादौ अगुप्तसवणांगमने दण्डमाह --सवर्णाभिति । 

अत्र पू्दधे स्वजाताविति मू्रथमपादोक्तसमान षयं ब्राह्यणपद्; विप्रपदुं च क्षति- 

यादेरप्युपरक्षणम् । तथा च क्षत्रियादीनामभ्पे गुप्तसवणपरदारगसमने एष एव विधिक्तैयः 

एतदुपयोगस्तु गुप्तां बलादिति विषय विहेषस्य तत्र खामः । एच च पूवप्रकरणसिद्धिः 

१. ख. तदिदानीम् । ग. तदिविधमिदानीं संम । क. विविधामदानींसंम । २-व. 
"जातामाचुः। ३. ष. जतां निषिद्ध । ४. भ. द्. सेब्राह्मणो दुण्ब्य §ति ¦ 



१०९.४ याज्ञवत्कयस्मृतिः [स्यवहाराघ्याये 

साने विदधे उह्ः-““सहसन ब्र्मणो दप्ड्चो गुप्तां विग बद्र जन्] शतानि पञ्च 

दण्ड्यः स्ादिच्छनया सः संग †: ॥ सदस ब्रह्मो दण्डं दाप्य गुत्ततु ते त्रजन् । 

सयद्रायां क्षतरिधिशो. सहघं तु भवर्मः॥ ई `. एनच गुरुसलिमाय [न्वातिरेतण द्रष्टव्यं 

---भ्माता मातृष्वसा इवशरूनातुखानी [पितृष्वसा | पितृन्यसखिनचिष्य। भगिनी तत्सखी 

सनुपा॥ दुहिताचागरमायौ च सगोत्रा शरणागता । राशी प्रत्ता धात्री साध्वी वणोत्तमा 

सुत्राधिनी 

हस्वादरुप्तामित्ति पदमर्थग्यम् । तथा चागुप्तग्रा भरश्नितया इच्छन्त्या स्रणया 
सह शङ्गक्तः पञ्चदतानि दण्डय इति आनुनोभ्येनें गुप्ताया,गमने दण्डमाद-- 

सहर्लमिति | अयमथः -- क्षत्रियिश्यथोः श्रहृतस्वात् ते क्षत्रियात्रदरे गप्ते'" अ- 

निच्छन्भयो वजन् गच्छन् वब ह्मणः सदसे दण्ड दाप्यः । च्युदरायां रक्षितायां ग- 

वाटभद्री 

अन्य सिद्धिरपीति पाटान्तरम.। इदमपि उग्राल्यान्रोशम्। £कृतोपयुकं तृत्तराधमेच। सथा च 

रक्षितां सवां सवर्णो बञनोप च्छन् सहस दण्डवः स्यात् । चजन्नित्यश्र धनेद्रति पष्ठ 

व.क्यमदरो बोध्यः। उरा इच्छन्तयेति बरूणदेव्यस्प्र विपरीतोवत्पा तस्योक्तविपरीतायपर- 

त्वावधारणनेागुप्तशरव्यर्थान् रब यम्। तथा चारक्षतया इच्छन्त्या सवणेया तु सहसंगतः सङ्. 

न्मेथुनः पल्चरतानि दण्ड्यो भवेदििन्यथैः | आनुटम्येन रुप्तागमने दण्डमाह -- 

सहसरमिति। हदं च तच्र पूप्रनः प्च ९रेन भ्य वहितं तग्रेतोऽश्यरवहितम्।“वडपश्चन् क्षत्रियां 

गुप्तां वयां वा क्षियो बरजेन् । यो ब.ह्ण्याम गुप्तायां तावभो दण्डमहं नः॥'' द्यत क्षत्रि- 

यावङपयोः प्राङतस्वात्ते क्षत्रियविदये गुप्ते रदिते अनेच्टन््यौ गच्छन् ब्रःद्यणः सदस 

दापनीयः । ् युद्रायां रक्चितायां गमने क्षात्रियवेश्यग्नोरपि सहसरमेव दण्डो भवेदिष्यथैः | 

अगुप्तास्थके तेनंवतद्भे उकम्--,° कषत्रिग्रााम वुप्तायां वेड पल्चसतं दमः। मूत्रेण मौ 

ण्डामच्छेत्त क्षत्रिपो दण्डमेव वा ॥ अगु्ते क्षन्रियावड्परे शुद्धां वा व्रःह्यगो बजन् | हतानि 

पंचदुण्डयः स्यात् सह सांश्चान्त्यजल्िग्रम॥'› `दईंति । मूतं गदंमस्य, दुण्डनस्य दण्डस्य च 
विकल्पः । दण्डश्च पंवरातरूपः । द्यद्रामिस्यन्रापि अगुप्तामिति बोध्यम् | अन्त्यजः 

चांडारादिः । विक्षिषमाह-- एनच । मूखाद्यक्तसुभय चेव्यथः । सखा मितम् । भदद- 

ग्राह्यं वचन उपक्रम् माता सपःनमाता खीत्यस्य तिच् सव्रन्धः । अभ्ग्रहितध्वात्तस्य पूर्नि- 
लगा 

$ ग. पिषः अभि्ह्िः। २. क बलादनत् । ३. क. सङ्गः तथा सटृख बरह्मणा दृप्यः । 

४.क सासो वेदति, ख. सटवनैमये | ५.-4. ३१८. ३८३. । ६. त. इच्छन्तः 

पञ्चशत दण्ड्यात्ति | ७ भ. तथतिअनु। <. थ. दु. ख ह्मणो दृण्डं दूष्य इमि । 

९.थ. द्. स्स्याय। १०. थ. दु. चज । ५१.त.द्दु पदं नास्ति । १२.--«. 

८ 2. | १ २.--८, २३८७, ५. | 
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च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन् गुङतलग उच्यते | जिदनस्पव्कतनचत्र नान्धो 

द्-डा विर्रविते |! ईनि न.रदरस्मरणात् । प्रतिटम्पे उक्टपल्नागतने 

क्षलियादर पुरुप्रह्य वधः| एच गुनात्रिपपमन्यत्र तु धनदण्ड.--“* उमाव्रपि 
१ तातरव्र ब्राह्मण्या गुप्तया सह) विष्टुनौ शुद्रवदण्ड्या दग्धन्यौ दा कटाभना ॥ 

सुबाधिनी 

मन कुवतोाः क्षाच्रनवरदययारपे सद दण्डो भवदिति | समनन्यायत्वात वदय्रज्नियं 
राक्षा गच्छतः ्चत्रच्रस्याप सहस्र दण्ड दइतयुक्त भवति । मरस्य दरूनीयाध्रे ध्वराचषे - 
प्रातटाम्ये इत्यादन । उभाविति-तावव क्षच्रचरया रक्तया बदह्यण्या सह ससक्ी 

दन् दण्ड्या | :` गुघ्ठा स्वरेग ही्रते इल्यत्रोक्तप्रकाटेण सचन शरीरेण धनन च हानो 
कतश्य्रा सक्स्व युहाध्वा वध्यत्रात भातरः कटाम्मात--मारणप्रकारावद्वापदशः | क. 

टाग्नदराहप्रकारस्तु स्तयघ्रक रणे आभिषहेतः । इदं चालयन्तश्चोत्रिय दरारयुणवद्ाक्चगीिषग्ं द्- 

वाटेम1 

पातः। आर्यो गुरः; प्रव्राजिता बौदढभिक्षकी, धात्री उरमाता, साध्वी पनिद्ता | वर्णोतत- 
मेति पुरूपेःत्तम इतिवत् समासः, बहूनीह वा । अतिदेशमाह - गु्धिति| अत एवाऽष्द 

शिदनति । उव्छत्तनात् छंदनात । भन्ययोने पंचमी । अन्यः धनद्ष्डः | म्खद्भितीयादधा- 

द्द श्राचषट- प्रातीति | इदं काश्चणकमिन्याह - उत्कृश्नि | पुसः इत्यस्याधः-- 

त्रीति | ए्वश्चपमाह - एतच्चति | वधरूपदडनं चव्यथः । अन्यत्र तु अ्युतावां सु 

यद्यपि मानवे वक्ष्यमाणवाक्ययोभ्युनकरप्मण श्य्रवा तः पाठः, अत एव ताचिन्यनेन 
व्यश्च त्रियपरामद्यः,नथाशव् अव्रतच्चात मूलोन्छः अन्यऽ. चोक्क्रमेणव मःनाकांक्षाति एननक्र- 
मण कथनम् । आदावादय मनमाद- उभावनाति। हि निश्चये । तावेव पूताक्ताकेव) तथाच 

्टत्रियवदप्राबुमावपि रक्षितया वाद्यण्या सह विष्डुना संमता कृतंमश्ुना शुद्ध उन् दण्ड्या ; 
गतत पवणहीय्त इव्यत्राक्तप्रकारण सवण हारोरेण धनन च दहना कार्यो; सर्वस्वं गृहीत्वा 
दध्याविल्य्यैः | पक्षान्तरमाह - कटति । अत्र सवस्वग्महणं नारत। कट.स्मात मारणः कार- 

विशपापरक्ञः। स च स्तय्रप्रकारणे उकः वासष्टन तत्र विन्ञेष उक्तः---' द्यूदशद्रःदह्यणी- 

१,-- १२. ७३ - ५.२. थ. द् मूटवचनस्य । ३.५ उक्ृषटस्ीगमनश्तया । ४.थ.द्. 
उभावपि दविविति।५.थ. द् त्रियवं ; ६. थ. सर्कृतमथुना। ५. थ द्. भिनवाद.धन्याविति। 
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ब्राह्मणी यदगुप्ता तु सेवेतां वैदयपार्थवौ। वेश्यं पञ्चरातं कुयाक्षत्रियं तु सह सलिणम्।।*' 
इति मनुस्मरणात्॥ द्रस्य पुनरगुप्ामुक्छृष्टव्णा लियं रजतो लिङ्गच्छेदनसवैस्वापहारो । 

गुता तु ् रजतस्तस्य वधसर्षस्रापहाराधेति तेनेवाक्तं “शद्धो गु्तमरुपं वा दंजातं व- 
जि म 

सुब्रःधिनी 

ण्डगुर्स्वात् “वेश्यः सवैस्वदण्ड्य; स्यान्” “सदं क्षत्रियो दण्ड्यः” इति चेतरत्र देण्डवि- 

धानष्व ।““एुतच्गुक्षाविषयम् “इति पूवत्राभिदितम्। तन्न मानवीं सम्मातिमभिधाय ^“अन्य- 
त्र तु घनदण्डः'* इत्यवापि मनुवचनं प्रमाणयति-त्राह्मणीं यद्यगुप्तामिति । अरक्षतां बा- 

दमण गच्छन्त क्षत्रिय सहस दण्डयेत् ! रक्चायामधि्तस्वेन क्ष त्रस्य वेदय पिक्चयाऽधिकदण्ड- 

विधिरिति मावः।*“इूद्रो गुप्तमगुप्तं वाःइति- शुद्धो यदि भत्रादिराक्चतामरक्चितां वा डिजा- 

घारुमह्ी 

[र् „५१ 

मभिग्छेत् वीरणे्व्टयिस्वा श्ुदमन्नो भास्येत् ब्राह्मण्याः हिरसि वपनं कृत्वा स्पिंषाभ्यञ्य 

संग्रामं खरमारोप्य महापथमनुत्राजयेत् पूता मव इति विक्ञायते । वैदयश्चद्वाह्यणीमभि 

गच्छेत्, रोषितदभैरवेष्टयिच्वा वेद्यमन्नो प्रास्येत् अग्रे प्राग्वत् । राजन्यश्चत् बआाद्यणीमभि- 

गच्छेत् , छरपतर्बे्टयिस्वा राजन्यमस्नो श्रास्येत् अग्रे प्राग्वत् एकं वेइयो राजन्यायां मथुन- 

माचरन् शुद्रश्च राजन्यावक्ययोः"दतति इदं च प्राणान्तकं दण्डविधानं अलयन्तश्रोश्रियदारस्वा- 

दिगुणवदाद्यणीविषयं ; दण्डगुर्त्वात् ५ च्य स रदण्डः संवत्सर निबोधित; 1 सहस 

क्षत्रियो दण्डयो सूत्रेणवा ` दरति मनुना इतःदुवमन्यन्न दण्डान्तरविधानाच्च एवमदि 

सेमतिरूच्छा द्वितीये तामाह - ब्राह्मणीमिति } सेवेतामित्ति पाठः । गच्छतामिति तदथः, 

पंचश्ञतमिष्यन्त्र बहु हेररी आचयच् । अरक्षितां ब्राह्म्णीतु यदि वेइयक्षतियो गच्छतस्तदा। 

वेश्यं पंचशतं दंडयुक्तं ङयीत् , क्षत्रियं त॒ सहखरदण्डोपेतं कयत् इत्यथः । रक्षाथमधि- 

कृतस्वेन श्चवियस्य वेदयादपि क्षवियेऽधिक्रदण्डविधिरिति भावः । वैश्ये वा यं पंचङत- 

दण्डः शूद्राश्नमादिना, निगुणजातिमाच्नोपञ्जविब्रह्यणीगमनविषयः। तद्धिन्नव्राह्मणीगमने तु 

सहख्जदण्ड एवेति बोध्यम् । भथ शुदे आह--दुद्रस्येति । गुप्तां दु उष्टृष्टवणा । तस्य 

शद्धस्य । तेनैव मनुनेव--शुद्र इति | अत्र॒ सवेन्र सामान्ये नपुसकम् । द्विजातामलयज् 

१,--८ . २७७ २७६. । २. --२१, १--७. । 
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णेमावरसन् । अगृ्तभङ्गसवस्वैगुतं सरेण हीयते |” इति| ना्यीः पुनक्ष॑नवर्णं त्रज- 

न्याः कणयोः-अदिप्रणानासदिश्च -कतैनम्। अनुरभ्येन सवर्णं वा त्रजन्त्या दण्डः 

सुबोधिनी 
तिच्खियं गच्छति तदा वक्ष्यमाणो दण्डो ज्ञेयः । तमेव दण्डं विमञ्य दशेयति-अगुपतैका- 

ङ्कति । अगुप्तं गच्छन् एकाङ्गसवंस्वी एकाङ्ं छिङ्ख सव॑स्वं च दण्डोऽस्यास्तीलयेकाङ्घसर्व॑स्वी। 

शिङ्ग छित्वा सवेस्वेन दण्ड्य इति भावः। रक्षितां गच्छन् शरीरेण सवेस्वेन च हीयते सर्वस्वं 

गृहीष्वा वभ्य इ्लवथः। “नायः कणौदिकर्तनम्"'इवयसुमंशव्याचटटे -श्रायी इति प्रातिरोष्यन 

गच्छन्त्याः ख्ियाः कणांचङ्गविच्छेदविधानात् पातिरोम्यांतिस्किगमनेऽस्पदोषस्वेन ङ्गच्छेर्दौ. 

भावस्य (यु ?) क्तिगम्यत्वात् आनुराम्यगमने गुणवदगुण्वदपेश्चयोचितो धनदण्डः सव्णा- 
गमने तु धिक्कारादिभिवौग्दण्ड इति देशाद्यदुसारेण दण्डः कटप्य इत्यनेनाभिप्रयिणाऽऽह- 

बारुभद्री 
^“ तस्येदम्” ईष्यण्। गच्छेदिति यदि तदेति च देपः।.“अगुप्तं सांगस्वैस्वौ गुप्तं सर्वेण हीयते।'” 

इष्युत्तराद्धपाडः । तथा च भत्रोदिभी रक्चितामराक्षितां वा द्विजातिखियं यदि शूद्रो गच्छेत्तदा 

तयोमेध्ये अरक्षिताम् आवसन् गच्छन् अगं च सरवैस्वं च ते दण्डयो यस्य तादशो अवति । 

अन्र विदोषाश्रवणेऽपि अंगंङिगमेव, जायंस्डयाभेगमने छिगोद्धार `; सवेस्वहरणं च~“ गुप्तां चे- 

द्धोऽधिशः” ईति गौतमवचनात् ! तथा च छिगच्छेदः, सर्वस्वहरणं च कायैम् 1 रक्षितां तु 

गच्छन् धनेन शरीरेण च हीन . काथः | सवैस्वं गृहदीस्वा वध्य इत्यथः । अगसवैस्वेः इति 
पाठे व्यक्स्यभिप्रायं बहुवचनम् । अश्ना पाठान्तरं धृ्वा प्राच्यं व्याख्यानम् असंबद्धं स्पष्टमेवे- 

वयुपेक्चितम् । आविशदिति पाठान्तरम्। जभिगच्छेदिति तदथः।येनगिनापराद्धो तेन दीन -- 
इति कस्पतरूक्तं तन्न युक्त, उक्तगोतमविरोधात् । ना्यौः इति तुयंपादं व्यच््े-नाधौः 

पुनरिति | निगमनस्य स्थलद्वये मनूक्तया न्यूनताप्ति निराच््े- आनुटेम्येनतति 

गुणवद्गुणत्वेन वा- सवर्ण वेनि--प्रातिरोम्यस्थरे प्रोक्तदण्डक्षिधानाचदन्यत्र गमनेऽ- 

ल्पदोषत्वेनागच्छेद भावस्य युक्तिसिद्धत्वनानुरोमगमने गुणवदगुणवदाद्यपेश्चयोचितधन दण्डः, 

सवणगमने स्वधिक्ारादिदण्ड इति देशा्यनुसारेण दण्डः कर्प्य इत्यथेः। मनुना तु“^“न संभाषां 

परद्धीमिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्। निषिद्धाभाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमहेनि ॥'‡ इति सामान्ये 

` १.क. व्णमाचर् ।२ ख. ग. आवलोम्ये स! ३. थ द. त्यस्यार्थः थ. द. नायौः 

पुनरिति । ५. ग. प्रा्तिटोम्यगमनन्यतिरिक्ते (न) गमने । ६. त. थ. तमै नाङ्ग इत्यादि सवणे 
इव्यन्तं नास्ति । ७ थ. म्यरगभने यणव दपेश्ना। <.अ- ४.३. १२०. ।९.--१२. ३.। १०. 

फ. ति सवर्णं वेति । ११. फ. ‹ विधा नात्. . -उचितधनदण्डः' नास्ति । १२.--८.३६१५ 
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१०९८ याज्ञवच्क्यस्मृतिः (व्यवहारायष्यो 

कट्यः।अयं च वधयु द्रे राज्ञ एव - तस्येव पाटनाधिक्रारान् दिजातिमात्रस्य | 
तद्य "ब्राह्मणः परीक्षाथमपि बल्ल नाऽ्ददीतः" इति शाघग्रहणानपेघ्रात् । यदा तु 

राज्ञो निवेदन काटविटम्बनेन का्यातिपराताङ्का तदा स्वपमेव जारादीन् हन्यात् 
'धदाच्चे दविजादिभिग्र्यं वर्मा यत्रोपरुद्धयत।*"तथा मनुः“ 'नाऽऽततापिवधे दोपे हन्तुभ- 
वति कथन | प्रकाडं वाऽप्रका त वा मन्यु मन्युमृच्छति।" इति शखरग्रहणाम्पनु- 

बाटभद्टी 

नोक्तम् षोडशमापाव्मकं सुवगम्। विदाषमाह--अयं चेति | राज्ञः आभपकादिगुणयुक्तस्य 

दुष्टशासनकतंव्यतयेति भावः । न द्विजातीति-न चणेत्रयस्यवलयथः । मात्रं काल्स्न्थं । 

गोतममाइ-- ब्राह्मण इति | तत्रापि विश्चेषमाह-यदा विति] रवयमेव द्विजातिरेव 

फायातिपातशङ्धाया देदुववस्याक्व्वाद्धेष्वन्तरं मानवमाह -- राघ्चमिति | उपद्ध्परते 

हव्यभ्ने नेव्यतः पुत्रै “ द्विजातीनां च वर्णानां व्रिष्टवे कःख्कारिते । आत्मनश्च परिग्रोण 

दक्षिणानां च सङ्गरे ॥ खोविष्राद्ुपपचचा च घ्नन् धर्मेण न दुप्यति। गुर 

वा दाख्ब्रद्धा वा ब्रह्मणं वा बहुश्रतम् ॥ आततागिनमायान्तं हन्या 

देवाविचारयन् ॥* इति पाठः | एतन्सुचनश्रमेव मध्ये त्थन्युक्तं ब्रह्यणादिभिः 

खड्गादयायुधं ब्राह्यं; यत्र के वणनःमाश्रताणां च साहंकारादिमिधं्मः क 

न दयते । तथा तेपामराज्पे परचक्रादिना कारजमिनसंगरादरा अआत्मरन्नाप 

च दक्षिणानां गोधनापहारा्नःमत्ते संग्रामे च खीव्राह्यगापत्तिभिवारणाय्ं च धम॑युद्धेनः- 

नन्यगातिकतया परान् हिंसन् न दोषभाक् भवति । परमारणेऽप्प्रत्र साहसदण्डो न कार्यः | 

गुरूबाखबद् बहुश्च चाद्धणानाम् अन्यतम वधोद्यतमगच्छ.तं विद्यावित्तादि मर्ष्ट पखायना- 
दिभिरपि स्वनिस्तारणाशक्तौ निर्विवादं हन्यात् । अत एवोशनाः “ गृहतशद्चमाततायनं 

हत्वा न दोपः कव्याय नोऽपि "'आततापरेनि चेोक्कर2 तपः स्वाध्याप्रजन्मभिः। वधस्तव 

तु नेव स्यात् पपे दीनि वधो भवेत्॥'"इति। मेधार्तिथिगोषेन्दराजा तु खीचेप्रेति पूर्रस्यायमनु. 

वादः, गुवौदीनपि हन्यात्; किसुतान्यानिति श्य्ाचस्ते । नाताति -- जनसमक् 

रहसि वा ॥ २८६ ॥ 

१.--८. ३५१. । 
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ज्ञाना | तथा क्ष्रिपरवरैदययोरन्पोन्यस्पमिगमते यथाक्रमं सहल्पणदावंपरणासः कौ 
दण्ड वेदितत्यो ] तदाह मनुः--वैदयशेतक्त्नियां युत्त वैश्यां वा क्षत्रियो अ्जेत् | 
य) ब्राह्मण्परामयुतायां तावु दण्डमस्तः || इति ॥ २८६ ॥ 

पारदायध्रसद्ात् कन्यायामपि दण्डमाह-- 

अलङ्कृतां हरन्कन्यैमुत्तमं ह्न्यथाऽधमम् । 
(क. धि £ ( व् 
९० द््यात्तव्रणद्चु प्रातलम्यं वधः स्मतः ॥ २८७ ॥ 

भिवाहामिमुखीमू नामठ्ङ्कृतां सवण्ौ कन्यामपहरसुत्तमसाहसं दण्डनीयः | 
तदनभिमुखीं सव्रणी। हरन् प्रथमतादसम् । उच्छृ्टवर्णंजां कन्यामप्हरतः पुनः ्चत्नि- 

+ १ याद्वत एव । दण्डविघ'नचापहवैस् शश्ादाच्छियान्यस्मै देयेति गम्यते ॥२८५] 

कन्प्राहरगमा+ मरलगाइह--अआटठकरूता हुरन्कन्यासमुच्तेम त्वन्यथाऽधमम्। 
(त म न 

सुबोधिनी 

आनुखोम्येनेति। क्षत्रियवेद्योरन्योन्येति~--अव न समुच्चयो विवक्षितः प्रलेकमेव पाप- 
हेठस्वात् । तघ्रापे राक्षितागमन इयेव बोद्धग्यम्। वैदयशचत् क्षत्रियापमिति-- (ब) ब्रा 
हयण्य) अरक्षिता गमने प्रोच्ठः “वेश्यं पञ्चशतं कुयीन् क्षत्रिवं तु सहान्नेणम्, ° इति,तं द्ण्डं 
यथाक्रमेगाहत इति । क्षत्रियस्य वैरयपेक्षयेच्छरटवेऽपि रक्चायाम येङ्कवस्वाद्ाधिकदण्ड इतिं 
त्तातभ्यम् ५ २८६ 

तद्र्नाभमुखीमिति--विवाहानभिसुखीमिदययैः ॥ २८७ ॥ 

वाटभट्री 

वितरेति -उच्तमं दण्डं दद्यादेलस्याथः|उत्तमेति---भन्यथष्यस्याथैः ' वदनेति-~- 

विवाहानमिमुखीमेस्यथः । सवणौमिस्पनेन सवणौमिति पाठः सूचितः सवणीस्वति 
पाठे भिन्ं वाक्यं तद्विषये परोक्तं बोध्यमिव्यथेः । तुर्यपादाथैमाह--उक्कृषटेति | 

बराह्मणस्य तदसंभवादृाह--क्षुत्रीति | भातीति तत्र तद्वैपरमिति मावः । तार्या 

भहै-दण्डेति । तन्न दुष्टष्वेनायोग्यत्वेनानधिक्रतस्वेनानधिकारिणा कृतमङ्तमेवेति 

न्यायेन तस्याः कन्याघ्वा्नत्या विवादे भवष्यति भावः ॥ २८७ ५ 

१. ख. सदसलरतपणा । ३.--«* ३८२. । ३. ख. द्रेतकन्याम् । 
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११०० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [न्यवहाराभ्याये 

आउलोम्यापहरंणे दण्डमाह- 

सकामास्वबुखोमासु न दोषस्तन्यथा दमः | 
यदि सानुरागां हीनवणौ कन्यामपहरति तदा दोषाभावान्न दण्डः । अन्यथा 

त्वनिच्छन्तीमपहरतः प्रथमसाहसो दण्डः ॥ 
कन्यादूषणे दण्डमाह-- 

दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ २८८ ॥ 
अनुरोमास्ियनुवतेते | यद्यकामां कन्यां नठात्कारेण नखक्षतादिना दषय- 

ति तदा तस्य करदछत्तव्यः | यदा पुनस्तामेवाङ्ुखिग्रक्षपेण योनिक्षतं कुवन्दूषयति 
दा मनूक्तषट्शतसदहितोऽङलिच्छेदः] (“अभिषह्य तु यः कन्यां कुयोदुर्ण मानवः। 

तस्याञ्च कर्ये अङ्कस्य दण्डं चार्हति षटदातम्॥।” ईति यदा पुनः सानुरागां पर्व- 
सकामास्वचुरमासु सकामस्तद्यथादमः । 
दूषणे तु करछेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ २८८ ॥ 

सुबोधिनी 
४५ प 

ॐविषद्योति-- यो बलात्कारेण दपौदिभिः कन्यामङ्खखिमर्षर्वयोगेन योनौ क्षतवर्ती 
(भ कयत्, तस्य अङ्गुकिद्रयं छेत्तव्यम् षटुरतं दण्डं चाहैतीयस्यांथः।सानुरांमीभत्ति। जङग 

बारभद्धी 
दण्डमिति--दण्डाभावपवेकं दण्डमित्यथः । ताप्पयोथैमाह--न दण्ड इति । 

& कि (५ जन्यथा स्विव्यस्येव व्यास्या-सनिच्छन्तीमिति। अधम इत्यस्या्थः--प्रथेति ॥ २८७-॥ 

कन्येति-- एवमपहारदण्डसुक्तुत्वादिः । अत्र सवेत्र कन्यापद्मविवाहितापरम्। 

कक्षणया प्रातिकोम्यादौ वक्ष्यमाणत्वादाह -- अनुरोमाखिति । अआच्यपादं भ्याच् 
--यदिति। सामादौ चिेषेण वक्ष्यमाणस्वादाह--अकामामियादिना ।नखक्षतादिनेल- 
स्य॒ फरूमाह-- यदा पुनरिति | तामेवाऽऽह कल्पतरुः । दर्पेणेति-- दर्पादिभेः । 
समानजातीयां कन्यां गमनवजैमंगुरग्रक्चममात्रेणेव कुयीत् । नाशयेत् योनिक्षतवक्ीं 
कुयोदिति यावत्तस्य शीघमेव अङ्गुरीद्भयं छेत्तन्यम् | स ॒ष ट्शत दण्डं चाहतीत्यथः | 
अकामामित्यस्य फलमाह- यदा पुनरिति । अतत एव हि न बरात्कार इति भावः। 
पूववत् अङ्खुिपरक्षपादिमात्रेण योनिक्षतकरणेन । तेनेव मनुनैव । एवमभरेऽपि । य॑स्तुस्यो 
दुय क 

क 

१. ख. ग. घ- ङ. आनुरोन्यपदृरणे । २. ग. करच्छदः कतंन्यः । ३. ख. ग. अविष 
यतु! ४.--८. ३६७. ५. क रागं पूरव दूषयति । & थ. द्. अभिष्य तु यः कन्तरामिति। 
५. थ. दृ. पेणयानौ <. थ. द्. तथाष । ९. द॒. व्यथैः। १०.थ.द्. ग पूरवैवदूषयतीति । 
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बदृषयति तदाऽपि तेनैव विशेष उक्तः--““सकामां दूषयंसतुस्यो नाङ्किच्छेदमहति । 

दिशते तु दमं दाप्यः प्रसङ्खधिनिषरत्तये |” इतिः । य्दा तु कन्येव कन्यां दूषयाति, 

विदग्धा वँ, तत्रापि विशषस्तेनैवोक्तः--+““ कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु द्िरातो 
दमः । या तु कन्यां प्रकुर्यात् खी सा सदो मौण्ड्यमहति ॥ अङ्क्येरेव च च्छेदं 
खरेणोद्वहनं तथा” ईति । कन्यां कुयोदिति कन्यां योनि्षतवतीं कुयोदियथेः। 

[न 

तदा पुनरुक्रष्टजातीयां कन्यामविरेषात् सकामामकामां वाऽभिगच्छति तदा 

इच्छन्तीषु कन्यासु सव्णांस्वनुखेमासु वा प्रदुष्य अप्रहतासु न दोषः- गान्धवेवि- 

वाह विषयत्वात् । यस्त्वनरुकरृतापहरणे समो दडः सोऽन्यथा निष्कामास्वि्यथैः 

सुबोधिनी 

भश्षेपादिना योनिश्चतं कुवन् दूषयतीलयथंः । “* उत्तमायां वधस्तथा ` इव्यञ्ुमंं भ्याचषट 

--तदां पुनरुक्करष्टजातीयमिति ॥ २८८ ५ 

नाङभट्वी 

नांगुीति पाठः । तस्यः समानजातिः । इच्छन्तीकन्यामंगुखिग्रक्षिपमन्रेण नाप्ययमयु- 

चिच्छेद नाहेति न प्राप्नोति; कन्तु अतिप्रसक्तिनिवारणाय द्विशतं दण्डं दाप्य इत्यथः यत् 

कन्यां नागुलीति पाठान्तरं दूषयानस्तु नांगुरीति च। विकशेषान्तरमाह- यदा विति | रेवन 

पुरुषव्यवच्छेद्ः एवं मानवेऽपि । अत एवाऽऽह-विदग्धा वेति } तत्रापि उभयत्रापि। विशेषः 

इत्यादि जासावेकवचनम्।कन्येवेति या कन्येव परां कन्यामेगुिभ्क्षेपमान्ेण कुयौत् नाञ्चयेत् 
तस्याः द्विशतो दण्डः स्यादिल्यथेः । भस्योत्तराद्धं ““छुख्कं च द्वियुणं ददाच्छकफाश्चैवाप्नु- 
यादृशा '* इति; सा तत्कन्याञ्युल्क, यत्त द्विगुणं तत् कन्यापित्रे द्या दक्ञिफा अत्र जदार- 
ऽ्वादि प्रहारास्तांश्चाप्नुयादिति तदथः । एर्वभिमधाय द्वितीयायामग्यवहितह -- 

या विकि | भच्र जीति सामान्यमप्यथाद्धिदग्धापरं; या तु विद्ग्धाकन्यां प्रकुर्यात् प्रगतं 

कुयीत् नाश्षयेत् , दूषयेत् भगुरिग्रक्षेपमात्रेण सा सचस्ततक्षणमेव हिरोसुण्डनम् अहेति । 
न 0 (० तथेति च समुच्चये । विदग्धत्वादेवाङ्गलिद्रयन्यापार इत्याह-- अङ्खस्योरिति | तजेन्य- 

ङ्नुष्योरिल्यथै; | तयोद्छेदुनं चाहंति, गदंमेन राजमागे वहनं चाहंतील्यभः । अपि वेति 

१. क. दूषयन् कन्यां नाङ्गुटिच्छेदमरति । ख. ग. ङ. दूपयानस्तु नाद्शुरिच्छेद् । ध. 
सकामीदूषमाणस्तु | २.--८. ३८६. । ३. ग. वातदतिनेवविरेषोक्तः । ४. क. खे वा दम् । 
५.- ३६९; ७०. । ६. थ. द्. यदेति । 



११०२ वीज्ञवत्क्यस्मृतिः [व्यव धराध्याये 

हननस्य क्षथियदिर्वव ए--““उत्तमां सेवमानस्तु जवन्यो वधमदैति ।' 

दति मनुस्मणात् । यदा सवर्णां सकामामाभिगच्छति तदा मोमिधुन 
शुल्कं ताधत्रे दद्यात् यद।च्छति ; पितरे तु त्कमनिच्छति दण्डरूपेण तदेव 

र्चे द्यतु | सवणमकामां तु गच्छता वध एव; यथाऽव्ह म्नु --** द्रुरकं 

दयात्तेवमानः समामिच्छ्यता यदि ॥ येऽकामां दूपयेत्कन्यां स॒द्य वधमहेति । 
सकामां दूधस्तुसपरो न वधे प्राप्नुयान्नरः ॥'» ईते ॥ २८८ ॥ 

1 च-- 

दात स्रीदूषणे द्दयद्व तु मिथ्यामिदेसिता । 

दूपणे तु कन्य भिगमने करच्छेदः; अनिच्छाया अभिगमने अन्यथा त्वङ्खच्छेदुः स्त्यन्त- 

राजुसारात् । तिरम्यन तु कन्यादपणे वध एव । वथा शब्दः स्खष्यन्तरोक्छदूरूरो .णाद्रि 
प्रकाराथ॑ः । स्पष्टमन्यत् ॥ २८७ ॥ २८८ ॥ 

दपयितुदंड उत्तमः दृष्या तु कन्यारतम्-- 
%_ „(५ ५ ७, [र र क 9 = 

शत स॑ ।द्रणा दाप्य ह ठ लस्वामि्प्तता इत्य २८९॥ 

वाटभट्री 
पटे अपिवा चाथ] एति एुपरेचति पाष्ल्येवम्। आय मानवे कुयौदिव्यस्य र्यात् दूषयेदविस्यथैः 
तत्फारुतमाह-- कन्यामिति । उत्तमायाभिति द्ितीयपादं ग्राचषटे--यद्ा पनित भस्या- 

गमनपरत्वे समतिमाह--उत्तमापितिं | दीनजातिः उच्छृष्टामिच्छन्ती गच्छन् जास्य- 

येक्षयां गच्छेदुमारणास्मकं वधमहैतेस्यथः । अनुक्विशेषानाह-- यदेलयादिना] भिथुनं तदु 
~ (^ |, क १ नम भु 9 खव्कन्त।पता यवदेवगमुनमेव। सवत्र मानमाह~यथाऽऽहेति। ञ्यस्कर्भिति इदं तदच 

राद्ध॑म्।समं संमानजातयिन्तु इच्छन्त, गच्छन् यदि प्रेता इच्छेत् तदा पितुः श्चुस्क दंद्यादराष्म 
चुरूपं तथा च न दण्डयः, सा च कन्या तेनेवोढ्येत्यवः।वृतीभर मानमाह --योऽकरामापिति। 
तध एुकम्यवहितः अयं छेकः यस्तुस्यजातिरनिच्छन्तीं कन्याममिगच्छति स तश्षण 
एव घचेप्रेतरो लिङ्गच्छेदुनादिकं वधमर्हति इलयथः । इच्छदिति सूचित । दिती मानमाह 
-सकामामिति । इच्छन्तीं तु गच्छन्न वधार्हो मनुध्यो भवति; छन्तु तत्रोाकरी- 
रेकेव्यथः ॥ २८८ ॥ 

[3 ४ 9 ष, £ करै कवीचेति---कन्यास्थले प्रसंगाद्प्याहेस्यथंः । पूरक वाक्यत्वायाह -~ 

$ -<८. ३६९. । २. क. स सकामां गच्छतो वध एव यथा । ३.--८. ३६६. | 
४. ग. प्राप्चुयात्ततः। ५.-- <. ३६४५ 



ल्नीसग्रहणकरणम् | ससन्याद्यमिताक्षरा सविश्वरूपव्याल्य च ११०३ 

पशुनगच्छन् इतं दाप्यो हीनां स्रीं गां च मध्यमम् ॥२८स] 

सरीराब्देनात्र प्रकृतव्वात्कन्याऽवमृद्यते।तघ्या यदि कथिद्धियमानानेवाप्र्ार- 
राजय्ष्मादिदीधङ्त्सितरागसेसष्टमथु नवादिदोपान्प्रकास्येपमकन्येति दूव्यलसौ श- 
तं दाप्यः । मिध्याभिरस्तने पुनरपरि्यामानदेपातरिष्करिण दूपरणे द्ेशते दापनी- 
यः। गोव्यतिर्किपञ्चुगमने तु इतं दाप्यः | यः पुनहनां िप्मन्लैौवसा- 

सुबरोधिनी 

सदष्टेति - संख प्राप्तं मथनं सम्भगो यवेलेकपंदं समासान्तगतम् ॥ २८९ ॥ 

बाटभदट्री 
स्मीति | अप्र्षारति -- गोषिप्रतिद्ध"\ राजयक्ष्मा क्षयः। दिना ङा इत्यादि- 

खपाः द धाः अचिक्रिसस्याः ङष्सिता रोगाः । संख प्रप्त मधुवनं सभोगो यया, 

तस्प्राभावः बवे तेच ते दोषाः तानिस्यथः। मिथ्यध्यस्यतव व्याल्यानम्-अपरप्रेति | 

न च “अदुष्रौ च त्यजन् दण्डयो दुषयम्तु दपा शतम्।'*६ति प्रारस्वोकतविरुदढरमिदं, तत्र 
मिध्य्रादसने शनस्येक्त्वदरति वाच्यं । तस्य गरकृतध्वाद्ररत्रेषयत्वादेनस्य तदुध्य विष- 

यत्वादिति भावः । मनदुमतेताति। करव कन्यामेति मनूकतेपयकमाय्गादोछ, 
निभ्येत्यत्र भावपरत्यवान्ताददौ आद्रजन्ताद्दरस्बोविक्ेष्प्रभूता, तथाच तादटास्लीविपयको दि 

त यशद इतिन विरेधश्चंकाऽपिं आये सलोाक्तमनूक्छपाधिकटय इति गोः धगरग्वक्ष्माण- 
'यादाद -गोभ्यरतीति | यततमोऽपि “"वश्ुन् शतं दाप्यः'' इत्यादि। मस्स्मेपि “तियेग्योनो 

तु गोवरं मथनं यो निषेवते । स शतं प्राप्नु्राटण्डं तस्याश्च यवसोदरकाम्॥' हत हीनाम् 
इत्यस्य व्याख्या- अन्त्येति} अन्स्यगामिनी, न खन्यामिलथः-- तच्च विषस्य वक्ष्यमा- 

णव्वान् । अत एव नारदः- "पड्ुयोनावतिक्रामान्चिनेयः सततं दातम् । मध्यमं सहतं गोपु 

भवेद्रःयावसापिपु॥” इति “अकन्येति तु यः: कन्यां बूना षे गव नरः । सततं प्राप्नुग्रादण्डं 

तस्य दोषमदसयन्॥'” इनि ' मनुरपि ' दृप्यस्तु ष्पा शतम्'* इति । मूरोक्तसमानविषय 

स्त॒ खपाश्चतमिति तस्या इव्यादि हेतुगर्भविशेषणं यत उक्तदोषं क्षतयोनित्वादरिकमविभाव- 

यन्नतो युक्छोस्पायं पणशतास्मछो दण्ड इत्यथः +“यस्तु दापवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छते 
त सन = 

१, ग. दपिनीयः। २ ख. प्मिष्यामिश्चंमनेतु पुनः। ख. घ रसनेपञ्चू। ड. मिशे्ि 

प।३. ग. मनावरप्ठापरिनीम् ! ४. य. द. छ्ववुतवाद्रिति | 4 त. ययि तथा उक्तति । 

६.-आ० ६६. | 
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यिनमिर्वैहेषात्सकामामकामां वा गां चाभिगच्छलयसौ मध्यमसाहस दण्ड- 

नायः ॥२८९ ॥ 
साधारणरछीगमने दण्डमाह- 

अवरुद्धासु दासीषु भजिष्यासु तथैव च । 

गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं दमम् ॥ २९०॥ 

ख्रीत्वेनोपगम्य दूषिता कन्या ख्ीप्युक्ता ; दूषणे कृते हाते दण्डथा । यदि त्वदुष्टामेव 

दूषितेयमिति बूयात्ततो मिध्यािश्चसिता द्वे शते दण्डयः । गोब्यतिरिक्ताश्वादिपञ्चग- 
मने शतं दण्डयः। दीनां अचुरामां खय गां ख गच्छतो मध्यमो दण्डः ।दौनखी चननं गवादि- 

ष्वपि खीवदण्डदानदृशान्तत्वेन । अन्यथा तु प्रागेवोक्तस्वाव् पुनरूक्तयव स्यात् । तस्मात् 

पश्चादिष्वपि श्चीष्विवागतुकदण्डादिकस्पन पर्यरहाविकशषाश्रयं योज्यम् ॥ २८९ ॥ 

परिथहानुसारेणव च- 

अवरुद्धासु दासीषु इत्यादि ॥ २९० ॥ 

बाटमईी 

तस्य कुयौन्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवति प्रणस् ॥* इति । अव्रैवानुक्षायभ्रसंगे प्राग्बन्मनूकन्तु 

"अनाख्याय ददहोषं दण्ड उत्तमसाहसम् ।'' इति मूराक्छविषये पक्चान्तरं बोध्यम् | 

नोन्मत्ताया इति सामान्यनोक्तत्वात्तन्र दण्डविरेषेक्छय्थं तत् । अत एव दोष उन्मादादिः। 

स्वयमिव्याद्रा्थम् । यत्त॒ ^ पाणिम्रहणिका मन्वाः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । नाकन्यासु 
कचिश्रणां टप्तधमेक्रिया हि ता ;॥ इति तत्रैव मनुः! तस्यायं भावः अयैमणं देवं कन्या 

जभ्मिमयन्ते? इस्यादयो वेदिका मनुष्याणां विवाहसंबम्धिनो मन्त्राः कन्याज्ञब्दश्रवणात् 

कन्यास्वेव व्मवस्थिताः । अकन्याविषये क्वाचेद्धमेश्ास्रविवाहसिद्धये न भ्यवस्थिताः- 

असमवता्थतापत्तेः । अत एव हि यतः ताः क्षताः वैवाहिकमन्ः संस्कियमामाणा अपि 
जगतधमेिवाहाश्चाङिन्यो भवन्ति, नासो विवाहो धमे इव्यथः } न तु कतयोनेोर्वेवा- 

हादि मन्वरहोमादिनिषेधकमिदं, “गर्भिणीसास्कियते" तथा “"वोदुः कन्यासमयुद्धवम्*” इति 

क्षतयोनेरपे मजुनेचव विवाहसंस्कारस्योक्तम्वात्। देवन तु ““गान्धवैषु विवाहेषु पुनवैवाहिको 
विधिः।कसैन्यश्च त्रिभिवणैः समयेनाभ्मिसक्षिकः ॥` इति गान्धर्वैषु विवाहेषु मन्त्रादिविधिर्- 
कगान्धवैश्वोपगमनपवेकोऽपि मवति तस्य क्षत्रियविषये स्वधमेस्वमपि मजुनोक्तम् । भतः 

सामाम्यविकषन्ययिनान्यविषयोऽयं क्षतयोनिविवाहस्याधमेत्वोपदेश् इति सा चेति-- 

बश्वं च सवैपुरुषगामित्वम् ॥ २८९ ॥ 

¶,---€, २२६९. | 
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गच्छनेयनुवतेते | उक्तरक्षणा वणेचियो दाप्यः, ता एव स्वामिना छश्रषाहानि- 
ग्युदासा्थं गृह एव स्थातन्यमियेवं पुरूषान्तयेपभोगतो निरुद्धाः अवरुद्धाः । पुरुष- 

नियतपसिपरहाः भुनजेष्याः। यदा दास्योऽवरुद्धा भुजिष्या वा मवेयुत्तदा- तसुं तथा 

च शब्दाद्वेश्यालेरिणीनमपि साधारणच्रीणां मुजिध्यणां प्रहणम्---वीष्ु च सवै- 
पुरुषसाधारणतया गम्यास्वपि गच्छन् पञ्चाशर्वणं दण्डनीयः--परपरिगृहीतत्वेन 
तासां परदारतुस्यतात् । एतच्च स्पष्टमुक्तं नारदेन-““स्वरण्यत्राह्मणी वेद्या दासी 

सुबोधिनी 

उक्तलक्षणा वणेन्लियो दास्य इति - जभ्युपेत्याशचुश्रूषाश्चकरणे “' गृहजातस्तथा 

कीतः"दंतयादिनोक्तलक्षणा इल्यः । क्ैरिणीति- स्वैरिणी चासो बा्यणी चै । बाह्मणी- 

चेत्युपरक्षणम्। अतः क्षत्रियादिश्ियोऽपि सैरिण्यो ग्रन्ते । तथा वेश्या दासी निष्कासि- 

बालभदी 

जन्वयाय---गच्छनिति। उक्तेति-- भभ्बुपेदय इछयश्रूषास्यप्रकरण ““गृहजातस्तथा 

कीतः इत्यादिना साम्यादुक्तप्रायलक्षणाः इत्यथैः । निमिलान्तरस्वनिरासायाऽऽह-- 

ता एवेति | अत एव नारीष्विति कस्पतवादिपाडे नेकवाक्यता । पुरुषान्तेति - स्वभोग्य- 

त्वन्तु नेवेति भावः 1 पुर्षेति--स्वामिभिक्व्यथः । एवे पदाथानुक्सवा वाक्या्थमाइ-- 

यदेति । एवो दाप्यदस्यत्रान्वेतीस्याह -- चेति | समुच्चयाथकात् सञुदितादिस्य्थैः । 

८८ स्वेरिणी या पति हित्वा सवभ कामत श्रयेत्!” इव्युक्तरक्षणा स्वरिणी । भासां साधार- 

णत्व प्राग्वदेव।सान्निध्यात् संमवाच्वाऽऽह-मु जीति] तदेवाऽऽद-स्वाति| गम्यास्वपीत्यनेन 

सूचितमिदम्; भनुदचिरूब्धमाह- गच्छनत) अपिःर्विरोधे।नु साधारणत्वे कथं दण्डाऽत 

भाह-- परेति | पएतदथेमेव विेषणद्वयमिति भावः। ब्राह्मणीति- स्वैरिण्या विश्ेषणम्। 

ताशी सा च ब्राह्मणीद्युपरक्षणम् । अतः शच्रियादिश्ियोऽपि स्वैरिण्यो गृ्यन्ते। दासी चासो 
निष्कासिनी चेति व्याख्यानमपास्तु मृराञ्चुदधेः कव्पतवोद्यसम्मतस्वात्, पूवैनिपातवैपरि- 

ल्यापत्तेः, पथक्पद्स्वस्य अभ्याख्यातृसम्मततया रपष्व्वाश्चेतिदिक्् । दोषञुषपादयति- 

१. ख. पुयथा ।२. क. ष्याणां च ग्रह) २. क तषु सवपु 9. क. पश्वारत्पणं 
दण्डा ख. शत्पणान् दण्ड | ग. ज. त्णं दण्डं दण्डनयिः घ. स्पणे दण्डनी । ख. श॒तमणानदण्ड। 

५. ना० ४.२६. ।६.थ. द्. णी ब्रह्मणीति । ७. त. चेप्युष । 
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निष्कासिनी च या! गम्याः स्युराचुरोम्येन लियो न प्रतिरोमतः।|आघ्लेव तु थुजि- 

ष्यासु दोषः स्यात्परदारवत्। गम्यास्पि हि नोपेयादयतंस्ताः सपरिप्रहाः॥”इति। निष्का- 
सिनी स्वाम्यनवरद्धा दासी | ननु च स्वैरिण्यादीनां साधारणतया गम्यत्वाभिधा- 

नमयुक्तम् । नहि जातितः शाछ्रतो वा काश्चन छोके साधारणाः लिय उपरम्य- 

न्ते । तथा हि । स्वैरिण्यो दास्यश्च तावद्वणच्छिंय एव--'“खैर्णी या पतिं हित्वा 
सवणे कामतः श्रयेत् । वणौनामानुखोम्येन दास्यं न प्रतिखोमतः।। इति स्मरणात् | 
न च वणंल्रीणां पल्यौ जीवति गते वा पुरपरान्तरोपभोगो घठते-“"दुःशीकः कामद्र- 
त्तो वा गुणैवां परिवर्जितः । परिचये; लिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ कामे 

सुबेधिनी 

मीति विवेकः । दास्यश्च तावदणंलिय एखेति-- अत्र॒ वणंशब्दोऽनुरे।मजातीनामुपल- 

दाकः। अतः मूधावसिक्ता्नुरोमजातिष्वपि दास्यमस्तीति जेयम् । नजु भवन्तु स्वैरिण्याधा 

वण्जिय एव ; तथाऽप्यासां साघारणस्वाभावः कथमियाक्षङ्कय स्वपुरुषपरत्वाषेधानात् पुङ- 

वान्तरनिषेधपरत्वविधानाच्च साधारणत्वाभाव इत्याह--न च वर्णल्रीणाभियादिना।तथेति 

क्षथाविधाया रक्षिताय। अदुष्टाया इति यावत् । ननु सूतकादिवज्ञाव् स्वधभभूवसन्ध्याद्च 

बारभदट्ी 

गम्यास्ठपीति+--भास्वित्यथः । गम्या जपीति पाठान्तरम् । हिःनिश्वेय । यतः यस्माक्ताः 

सुजिष्याः स्विरिण्यादयः परेषां परिग्रहो यासगिमियथः। यास्ताभिति पाटे दितो । निष्केति 

एथक्पदं दासीविशेषणमिति भाह-- निष्फति । तद्रथं कथयन्नाचे जद--स्वौरणीति | 

द्वितीये भह -वर्णोनापिति | अध्यायमेदेन भिन्नमिदम् । नन्वस्तु आसां वणेश्ली्वं, 

तथाऽपि सवेपुरषगाभिष्वेन साधारण्वमित्यविरोधन तत्कथनं युक्तमेवेति तदभावः 
कथम् अत आह-न च वणे्खाणामितिश्व पुर्षपरत्वाविधानात् , पुरुषान्तरपरस्वनिषेधाच्चेति 

भावः। तत्राऽऽद्ये तु “स्वदारनिरतः सदा” इत्यत्र स्फुटांभविभ्यति ्वतीयमाह--दु :शीर 

इति,-दृष्टस्वभावः । कामेति--यथेच्छचारी इदं जीवद्धिषयम्; जथ सृते भह--कमं- 
नि 1 

१. ख. ग. यायुत्ताः परप । २.-- १२. ७८, ७९. । ३. क. अतावणास्नैयः । ४. ख. 
इति मवुस्मरणात् । ५.यथ. द् तथाविधाया एवेति। ६. थ. दं. या एवर। ७9. थ. 

एतदादि ‹ दाक्षी भावात् ¦ इत्यन्तं नासि । 
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त॒ क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः छयभेः | न तु नामापि गृह्यात् पदयो पेते परस्य तु॥* 
इति निषेधस्मरणात् । नापि कन्यावस्यायाः साधारणत्वम्--पित्रादिपरिरक्षेत- 

याः कन्याया एव दानोपदेशात्; दात्रमावेऽपि तथाविधाया एव॒ स्वयेवरोपदेश्चात् । 

न च दास्तीमावात् स्वधमोधिकारच्युतिः। पारतन्व्यं हि दस्यं, व च स्वधर्मपरियागः। 
नापि वेइया साधारणी-वणानुखोमजव्यतिरेकेण गम्यजालन्तरासंभवात् । तदन्तः- 

सुबोधिनी 
धिकाराभावः, तद्वत् दासीभावत् स्वधर्मभूतस्वपुरुषपरत्वादिधमधिकारच्युति मोविष्यति । 

तथा च सैपुरकंलाधारणत्वमस्तििव्यनेनाभिप्रायेणाऽऽलङ्य परिहरति-र्यं चेति| भयमभि- 

प्रायः--सूतकादौ तु वचनाद्धिकाराभावो न स्वस्येण । अत्र तु न वचनं नापि स्वरूपतः 

यतो दास्यं नाम पारतन्छयमेव श्षिष्यव्वादिवत् । जतो न ्वधसैस्यागः; येन साधारण्यं 

स्यादिति । ननु मा भूत् स्वेरिणीदास्योः साधारणस्वाभावात् गम्यत्वम् । वेदयायाः साधा 

रणत्वेन गम्यत्वं भवत्विस्याज्ञङ्कय इत्येवं वदता वक्तव्य किमियं वेश्या जाह्मणादिवणैमूर्ध- 

वसिक्ताद्यनुखोमजग्यतिरिच्छगम्यजास्यन्तरान्तःपातिष्वेन गम्या उत वणौनुरोमजान्तःपाति- 

स्टेन, अथवा प्रत्तिरोमजान्तःपातित्वेनेति विकल्प्य दूषयितुसुपकूमते-- नापि बेदयेति । 

जाद्यं दषयति--वणोनुरमजेति | तादशजास्यन्तराभावदेव तदन्त : पातिष्वेन मम्यस्व ना 

स्तीत्य्थः। न दवितीय स्याह - तदन्तसिति। वणोचुरोमजान्तः पातित्वे तासां पतिपरायण- 

बारुभदट्री 

लिति | मानवमिदं वचनद्वयं--तथाविघेति । रक्षिताया इव्यथः । अ््टाया इति 

यावत् । न च दासीति--दासीष्वादिद्यथेः । यथा सूतादल्यथः । यथा सूतकादिवश्चाव् 

स्वधमेभूतसन्ध्याद्याधिकाराभावस्तथा दासीष्वाद् स्वधमेभूतस्वयुरुषपरत्वाध्भविन स्वै- 
परुषगामेस्वेन साधारणतमिति भावः । हि यतः । सूतकादौ तदभावो न स्वरूपेण 

अपि तु वचनात्। अत्र तु क्वरूपतः पत्यो दास्यं पारतन्डयमेव, शिष्यत्वादिवत् । अतो न 
स्वधभपरिल्यागो येन साधाण्यं स्यादिति भावः । ननु माभृदासीखेरिण्योः 
साधारणस्वाभावाद्भम्यस्वं, वेश्यायास्तु तत्त्वेन तत्वं भवत्विव्यत भाह-- नापीति | 

किमियं वेडया वर्णानुखो-मजंभिन्नगम्यजात्यन्तरान्तः पातिनी ̀  उन्तनवणौनुरामाजान्तः 

पातिनो तव्राद्यं॑ दूषयति । वणानुरोमेति -तादशजास्यन्तरामावादेव तदन्तः 

पातिष्वेन गम्यत्वाभाव इत्यथः । न द्वितीय दष्याह-- तदन्तरिति | त्वे ख 

सति स्वैरिण्यादिवदेव तासां पतिपरायणतवविभानाद्रम्बरवमिस्यथः । नापि दृतीय इत्या 
१.~--५, १५७, १०७. ।२. क. ख. न स्वधंमपरि । ३. थ. द. सकल्पु । थद्, 

नच दुसीभावादिति । ५. थ. दु. न्त्यभात्रमेव । &. त. नधर्मपरिल्या ! ७. ष, 
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पातित्वे च प्रववदेवागम्यत्वम् । प्रतिखोरमैजवे तु तासां नितरामगम्यत्वम् । 
अतः पुरषान्तरोपभोगे तासां निन्दितकमीम्यासेन पातित्यात् , पतितसंसर्मस्य नि- 
षिद्धतवाच्च न सकल्पुरुषोपभोगयोग्यत्वम् । सलयमेवम् । कि त्वत्र स्वैरिण्यादयुप- 
भोगे पित्रादिरक्षकराजदण्डभयादिदष्टदोषाभावाद्वम्यतवं वाचोयुक्तिः । दण्डाभावश्च 
“अवरुद्धासु दासीषु! इति नियतपुरुषपसिमरहापाधितो दण्डविधानात्तदुपाधिरहिता- 

म म णन क ०१५७००५५ 

सुबोधिनी 
श्वविधानादेव पूवैचन् स्वैरिणीवत् दासीवच्च न गम्यत्वमित्यथः । नापि दृतीय इत्याह 
--परैतिरोजत्व इति |प्रतिरोमजानां इष्टत्वेन तद् गमनस्य निषिद्धस्वादित्यथः। किञ्च वणौ - 

नुखोमजगप्रततिरमजादीनां सवसामपि परपुरुषोपभोगस्य निषिद्धश्वात् निषिद्वकर्माचरणे च 

पातित्यात् परतितसम्पकंस्यापि निषिद्धत्वान्न स्वैरिण्यादयः परयुश्ष॑गम्या इत्याक्षेपोपसंहा- 

रभ्याजेनाऽऽद-रधैरति। समण्धत्त-सदापति। अयमभिप्रायः--दोषो हिः द्विविधः इष्टोऽदृष्ट- 
श्चति । तेत्रादष्टदोषसद्धावेऽपि दटदोषरूपे यद्रश्चकपित्रादिभ्यस्ताडनादिभयं राज्ञो "दण्डभ- 

यं चति* तदभावाद भयदोषवस्सु परदारेषु यया सवोष्मना गम्यस्वामाधस्तद्र॑जन स्वेरिण्यादि- 
+ ® 

भ्विति साधरण्येन गम्यघ्वकथनामिति । जस्तु नाम गम्यस्ववाचोयुक्तिः, तद्मने दण्डाभावः 

कथाभेलयत जाह-दण्डाभावश्चेति|जयममिम्रिः “अवरुद्धासु दासीष्वि इत्यनेन वचनेनेकैक- 

स्मिन् पुरुषे नियतानामवर्द्धादीनामन्यपुरुषोपभोगे उपभेक्तदण्डविधानान्नियतयपुरूषपरिमरहो 
बारुभद्री 

--प्रतीति। नेतरामिति--भतिश्येतगम्यत्वामाव इत्यथः। नितरामिति पाटे न तासा- 

भिति पाठः भ्रतिरोमजारनां इष्टत्वेन तद्गमनस्य नि.षेद्धत्वादित्यथेः । गम्यास्वमिति पाठ; | 

गम्यघ्वमिंति पाठे सामान्येनपुंसकम्। एवमन्यत्रापि स्वैरिण्याद्थो न परपुरुषगम्याः इष्या- 
क्षपसुपसंहरति--अत इति+उक्ते ठनातादिव्यथेः। तासां--वणौुरोमभ्रीतखामजानां 

सवौसां स्वरिण्यादीनाम्। निन्दितेति--परुरुषोपभोगस्य निषिद्धस्वात् तस्था यपि। समा 
भक्त सत्यापरियादिना । सत्यभित्यद्धोङ्गीकारे; तथाऽपि योजयति- किन्त्विति । अत्र 

नारदीयादौ--पिन्नादीति | पिन्नादिरक्षकश्च राजदण्डश्च तयोभयदिरूपदृशटदोषाभा- 

बाद्भम्यत्वरूपवाचोयुक्तिवचनमात्र इत्यथः । भयं तासामेव दण्डोऽस्स्वत भाह- 

१. ज. व॒रोमजल््याति । २. थ. द. न्तःपातिवि इति । ३. थ. द्. जानाम् । ४. थ, 
द्- त्कमी । ५. षोपश । ६. थ. द्. अतः परपुर्षान्तरोपभोग । ७. थ. द्. सल्यमेवमित्या्ना । 
<. थ. दषोद्धि।९.थ. द्. तद्षेदाषरूपम् । १०.य. द्. ज्ञः सकारादण्डास्कं भयं 
तद् । ११. थ. द्. स्तथानस्वै। १२. थ. द्. माञ्चयः। 
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स्वथोद् गम्यते  स्वैरि्यायानां पुनर्दण्डामवो विधानामावात् ८ कन्यां मजन्ती- 
मुक्कृष्टां न किचिदपि दापयेत्।'» इनि लिङ्गनिदशेनाचावगम्यते । प्रायश्चित्तं तु स्वधमे- 
स्वङ्ननिमित्तं गम्यानां गन्तणां चाविकशेषाद्भवयेव । यप्पुन्वैश्यानां जायन्तरा- 

क 

सुबोधिनी 

दण्डग्रहणे हेतुरस्युंकं स्यात् । तथा च यत्र हेत्वभावस्त दण्डाभाव इल्य्थसिद्धस्वात् ताद 

डाहेत्वभावेन स्वैरिण्यादिगमने दण्डाभाव इत्यथः ! नयु मा भूत् स्वेरिण्यादेगन्तुः पुरुषस्य 

दण्डः । स्मि्रीणां स्वैरिण्यादीनामेव दण्डोऽस्त्िलयत ज।ह- स्वैरणयादयानाीति । भत्र 

व हेव्वन्तरमाह--कन्यामिति। अयमथः--उच्छृषटभजरन्ती' ङन्यां किमपि न दापयेदिति 

कन्याया दृण्डनिवेघो छिज्गमू । ईव शिङ्गदरनच्च स्वैरिण्यादीनां दण्डभाव इति । एतदुक्त 

अवति टिङ्कदशने चमनेमित्तमात्र, नाव्यमिचरितो हेतुः । कन्याऽपि खी स्वैरिण्यादयोऽ 

पि द्धिः! जत उभयत्र श्लीत्वाविज्ञेषान् कन्याया शव स्वेरिण्यादीनामपि दण्डाभाव इति 

देतुमान्रमेतव् । सुख्यहेवस्तु तेदण्डविध्यभाव एवेति । येवं दण्डाभावस्तदिं प्रायश्चित्तमपि 

न स्यादित आह -- प्राथ इति | कैश्चिदुक्तं वेश्यानां वणाचन्तः पातिष्वभ् । तदरूषणपुर- 

स्रं स्वमतभभिधातुं तदनु माषते- यत्पुनरिति । अनुमानशिक्षा सेवं कतेच्या । वेश्या 

वणौनुखोमान्तःपातिन्वो भवितुमहंन्ति- प्रतिरोमजालयन्तरासम्भवे सति मवुष्यजाल्याक्रा- 

नाटभद्र 

सवैरिण्याघानािति। हेत्वन्तरं मानवमाह-कन्यामिति|सभोगाथसुष्करटं र्छृषटजाति पुरषं भ- 

जन्तीं सेवमानां कन्यां किञ्चिदपि स्वल्पमपि दण्डं न दापयेदित्यथंः।भय निषेधः कन्याया एव ; 

न स्वैरिण्यादीनाम्। अत आह--रिद्भिति | लिङ्गदशैनं निमित्तमात्रं जम्यभिचारिनामहेस्व- 

न्तरतः । कन्याऽपि खी, स्वेरिण्यादयोऽपि खिय इस्युभयनत्र खीत्वाविशेषात् कन्याया इव 

स्वैरिण्यादीनामपि दृण्डाभाव इति भावः । ननु यदि दण्डाद्यभावस्तहिं प्रायश्चित्तमपि न 
ह 

स्यात्; अत आह--प्रायिचत्तमिति। स्वधर्मति--बहू्रीहिणा प्चविकशषषणम्। ब्यानां द्जी- 

णां उक्तानां गन्तृणां पुर्षाणाम । वेह्यास्थरे विशेषं प्रतिपादयितुं वेश्याया वणाद्म्तः 

पातिस्वं कस्यचिदनुमानप्रमाणकमभिमतं, तन्मतमाई-- यत्पुनरिति । वे्येति; पक्षः- 

१. क. ख. धौद्वग. । २. क. स्मैरिणीनां पुनः । ३. थ. द्. क्तं भवति । ४. 

एवमपिखीणां । ५. थ. द्. न्यां भजन्तीमिति । ६. थ. दे. वंविधङि। ७. त. दनं नि । &, 

त दण्डविभ्याभागयेति । ९. थ. दु. यश्चि्तन्त्िति । १०. नः सवैवेश्यानां । 



10 

१११९ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ ्यवहाराध्याये 

संभवे न वणौन्तःपातितमनुमानादुक्त--वेश्याः वणोनुखोमायन्तःपातिन्यो, मनु- 

ष्यजात्याश्रयत्वात् , ब्राह्मणादिवदिति । तन-कुण्डगोककादिभिरनेकान्तिकल्दात् । 
अतो वेश्याख्या काचिननतिरनादिर्वेदयायामुक्कृष्टजातेः समानजातेवां पुरुषादुत्पन्ना- 

पुरुषसंभोगवृत्तर्वेदयेति ब्राह्मण्यादिवह्टोकप्रसिद्धबलादभ्युपगमनीय | न च निमूडेय 

प्रसिद्धिः । स्मर्यते हि स्कन्दपुराणे “ पञ्चचूडा नाम काश्चनाप्सरसः, तत्सन्ततिर्वैरथा- 

घ्या पञ्चमी जातिः इति । अतस्तासां नियतपुरषपरिणयनविधिविधुरतया समानो- 

छृष्टजातिपुरुषाभिगमने नादृष्टदोषो नापि दण्डः| तासु चनवरद्धासु गच्छतां पुर- 

षाणां यद्यपि न दण्डः, तथाऽप्यदृष्टदोषोऽस्येव --“° स्वदारानियतः सदा” इति 

नियमात् , “* पञ्युवेद्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते |” इति प्रायशित्तस्मरणाबेति 

निरवयम् ॥ २९० ॥ 

सुबोधिनी 
न्तत्वात् । यच्च यत्र उक्तहेतुः तश्र तत्र वर्णीचयन्तःपातित्वं यथा बाह्यणादिष्विति | हेतोरनेका 
न्तिकत्वेनाजुमानं दषयति--तननेयादिना। ङण्डगोलकार्दनामाचाराध्याये वणौथन्तःपाति- 

स्वाभावस्योक्तस्वेन तत्रोक्तहेतुसद्धावेऽप्युच्छसाध्याभावादिलययथः । इदानीं स्वमतमाह- 

अतो वेरयेति। तामेम जातिमाह--उत्कृष्टे ति | अनिषेद्धयुरुषात्पन्नतवे सति पुरुषसम्भोग- 

बरृत्तित्वं जातिर्लिथः । पञ्चमीति--बाद्यणस्वादिजाल्यपेक्षया वेश्य(जातिः पञ्च्मीलयर्थैः। 

पन्विति--पश्वभिगमने वेदयागमने चेत्यथैः ॥ २९० ॥ 

बारुभटरी 
वर्णति|साभ्यस्न | भादिना प्रतिकोमपरिमरहः। हेतोभ्यैभिचरितस्वेन दषयति-- तत्र कुण्डेति। 

तें तोभ्यभिचरितव्वादिव्यथः । कृण्डादीनामाचाराभ्याये वणोन्ठःपातिव्वाभावस्योक्तस्वेन 
तच्र हेदुसच्वेऽपि साध्यस्याभावादिति भावः | स्वमतमाह--अत इति--उकहेतोरित्यथः। 

तामेव जातिमाह-वेश्यायामिति । अनिषिद्ध युरूषोपन्नष्वे सति तस्पुरुषसमोगच्त्तित्वं वे- 

इयात्वमिष्यथेः । एतत्वटकवेश्याया अपदिमेव रक्षणमिति भवनयन् रटान्तमाह-- 
जान्नेति । भनादिष्वाश्च संसारस्य न दोषः । एतत्दूचनाथमेवानादिरिव्युक्तं । हि यतः । 

पञ्चमीति । -जाङ्ञणस्वादिचतुश्यापेश्चया पञ्चमीष्यथेः । प्रक़ृतमबसरविशेषे आह- 

अत इति | श्दमनवर्दायाम् । तज्ञापि विरशेषमाह-- तासु चेति। वेर्यास्वपीद्ययैः । 
पडुवेश्येति--पश्वभिगमने, वेकष्याभिगमने चेत्यथेः ॥ २९५ ॥ 

१. ख. ग . स्पुपगमनीयम् । २. थ. द्, आख्येति । ३. एटजातरिति । 
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५ अवरुद्धामु दासीषु” इत्यनन दासीस्वैरिण्यादिभुजेष्याभिगमने दण्डं विदधतस्ता- 

स्वभृजिष्याघु दण्डो नास्तीव्यथादुक्तं ; तस्यापवादमाह-- 

प्रसह्य दास्याभिगमे दण्डो दराषणः स्मृतः| 

बहूनां य्कामाऽसो चतुविदातिकः पृथक् ॥ २९१ ॥ 
पुरुषसंमोगजीशेकासु दासीखैरिण्यादिषु शुल्कदानविरहेण प्रसद्य बलात्करे- 6 

णाभिगच्छतो दशपणो दण्डः । यदि बहव एकामनिच्छन्तीमपि बटत्करेणाभिग- 

च्छन्ति तर्हि प्रयेक चतुर्विशतिपणपरिभेतं दण्डं दण्डनीयः । यदा पुनप्तदि- 

च्छया भादि दत्वा पश्वादनिच्छन्तीमपि बरद्रुजन्ति तदा तेषामदोषः यदि 

सजिष्या कर्मकारिण्यो दास्यः । तास्वपि स्वामिकमेपरिदापणनाक्रम्य गच्छतो दण्डः 
गम्यास्वपि श्ुद्रादीनासुपरतमवैकासु ज्राकृमायोसु पुष्पांजल्याद मनुपनीतासु पुवश्डन- 
पत्यज्ञापनाथंमदच्ेव ल्कम् ॥ २९० ॥ 

प्रसह्य दास्यमिगमे दण्डो दशपणस्स्टृतः। बहूनां ययकमाऽसौ 
चतुविंशतिकः पृथक् ॥ २९१ ॥ 

अकामायिगमने बहूनामेकस्यामेव दास्यां भ्रस्येकं चतुर्विदातिपणो दण्डः ॥ २९१ ॥ 

अविदेषेणेव तु -- 

बारुभद्ी 

उत्तरसगल्य्थ फएकितमाह--अवरृद्धास्विति] विदधत इष्यस्येवे विशेषणम् दण्डविधाना- 

दिति पाठान्तरम । तास्वभुजीति पाठः। तस्य अथुजिष्यागमने दण्डाभावस्य तत्र हेतु सृचयज्नाह 
-- पुरुषेति । दार्साग्रहणञुपलक्षणाभित्याह --स्वैरीति | भसद्चे्यस्य भ्याख्या -बरगदि 

ति । वव विवरण --ुल्केति | अत एवासुलिष्यास्वपि अस्य दण्डः । एतावतेवास्य 

साथैक्यमाहअन्यथा असंबद्धस्वं वेयथ्यं च। स्पष्टमेव उन्तराद्धंतात्पयाथंमाह- यदि बहव इति। 

मूढे असौ दास्यादिः अत एव भ्यारन्यानं सामान्येन । परीति--ततपरिच्छिन्नं समुदितं 

बऽऽस्स्वस्यथः । विशेषमाह -यदा पुनरिति | मार्ट स्वैमूल्यस--तेषां बहूनां शुल्कस्य 

दत्तत्वात् । तश्र विशेषमाह--यदीति । तथा च तत्र तथाकेरण पुनरपि तेषां दो एवेति 

भावः । अपि संग्राह्य वचने एव व्यक्तम् । वडवा-- गृहदासी ॥ २०१ ॥ 

१. इख. तदप । 
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म्याध्याद्यमिभवस्तस्या न स्यत्--““ व्याधिता सश्रमा व्यग्रा राजकमंपरायणा । आ- 
मन्निता चेनागच्छेददण्ड्या वडवा स्मृता | इति नारदव॑चनात् ॥ २९१ ॥ 

गृहीतवेतना वेया नेच्छन्ती दिगुणं वहेत् । 
अगहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥ २९२ ॥ 

यदा तु ञ्यक्कं गृहीत्वा स्वस्थाऽप्य॑थेपति नेच्छतितद द्विगु गं ुल्कं दात्। तथा 

शुल्क दत्वा स्वयमनिच्छतः स्वस्थस्य पुंस ञ्ुल्कहानिरेव । ““ ्युल्कं गृहीत्वा पण्यस्री 

नेचछती द्विगुणं वहेत् ¦ अनिच्छन्द त्त्चुल्कोऽपि शयुस्कहानिमवाप्नुयात् ॥१ इति तेने- 
वोक्तम्। तथाऽन्योऽपि विशेषस्तेनैव दार्ीतः --““अप्रयच्छंस्तथा ञयुस्कमनुभूय पुमान् 
नियम् । अक्रमेण च सगच्छन् घातदन्तनखारिभिः | अयोनौ वाऽभिगच्छेयो बहू 

सुबोधिनी 

वडवा स्मृतेति- बड बागृहदासी ॥ २९१ ॥ 

आक्रमण चं सङ्कच्छानिति--अनिच्छन्तीं ताडनद्न्तनलादिभिः करणेराकरम्य गय्छ 
निलयः बह्भिरिति । शुल्काय शुल्कं वा द्वा यो वहुभिः सङ्गमयति स इत्यथैः ॥२९२॥ 

बाल्भदटरी 

नयु यदा पुनरित्यादिना तेषां दोषा भाव एवे हत्यादिग्रतिपादनेन तस्या एव त्र 
दोषसंभवेन स वक्तभ्योऽत आह-गृहतिति। मोरूमिद म्) किञ्चस्यपपाटः। भच्रापि वेशया 

हणसुपलश्षणम। भत ए्वसामान्येय व्याच यद्ाविति-नारदाक्तेरेवाऽऽह-च स्थापिति वु- 
की नि श 

तीयपदस्यायममथेः, शुर्के निश्चितेऽप्यगृहीत सति नेच्छन्ती सा समं यावक्निश्चितं तावदेव 
दाष्येति स्पष्टव्वादवयाख्यात्रा नोक्तम्। तुयपादाथमाह-तथेति। खय स्वयमेव। डयुल्केति-यदन्तं 

तस्य हानिरेषेत्यथः। स्षषटप्वाय नारदीयमाह--ड्ुल्कमिति| यतः इल्यादि तथा तद्वत् | तेनेव 

नारदेनैव । अग्रेति] छल्कमप्रयच्छन् । पुमान् तथा बरस्कारेण भ्याध्याभिभूतां जिय 

मुक्त्वा छुल्कमष्टगुणं य्रावत्निर्णतिं, तदष्टगुण दाप्यः घातस्ताडने; पादेति पाठान्तरम्। तथा च 

१. ग. नारदस्मरणात् । २. के ग. किञ्च । यद्यु 1 ३. घ. ग. सुस्यापि नेच्छा। ङ. ग 
स्वस्थापि नेच्छ क. स्वस्थापि तं नेच्छ । ख. छस्थापि पण्यल्लनिच्छ । 9. ख. घ. ङ. अक्रमेण 
च. सङ्ग ५. थ. द्. भिवौपिवासयेन् । ६, त. थ शल्कमदत्वा वा एकमेव श्स्कमं दस्वावायो । 
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भिवोऽपि वास्यत् । ञयुल्कमष्टयुणं दाप्यो वनयं तावदेव तु ॥ वेदयाः प्रधान 

यात्तत्र कामुकास्तदरुहोषिताः। तत्समुत्थेषु कार्येषु निणेयं सरवे बिदुः|'18ति॥२९२॥ 

फं च-- 

अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽभिमेहतः । 
चतुविरातिको दण्डस्तथा प्रनजितागमे ॥ २९३ ॥ 

यैस्तु स्वयोषां मुखादावभिगच्छरति पुरुषं वाऽभिमुखो मेहति तथा प्रत्रजिर्तां 
वा गच्छरत्यसो चतुर्विंशतिपणान्दण्डनीयः ॥ - ९२ ॥ 

ता ना तानामा ताण १८७५५१४००॥ छि सत ना ०५५००५५००११४५११ 

अयोनौ गच्छतो योषां पुरषं वाऽभ्मिहतः। 

विदान्दरापणो दण्डः तथाप्रजितागमे ।॥ २९३ ॥ 
आस्यपाम्बादो पुरषस्य चिरनभ्क्षिपणं पुरषमेह नम्। ज्यमिचरिरिणीप्वात् ज्ञातिभिस्स्वक्ता 

सी प्रनजिता } स्पष्टमन्यत् ॥ २९२ ॥ 

सुबोधिनी 

वैरषमित्ति-घरुषपदं काकाश्चिवडुभयन्र सम्बध्यते । ततश्च पुर्षे वा सुखाद्ावभिग- 

बारुभट्ी 
ताडनद॑तक्षतनखक्षतादिभिः करणेयै आक्रमो वज्चीकरणं तेन संमृच्छैश्च । अयोनो योनिश्च 
इतययैः ! मुखादौ योऽभिगच्छेत् त च, तथा श्ुल्कमद्च्वा एकमेव वा इुल्कं दत्वा यो वहु 

भिर्वासयेत् सङ्गमयति तां सोऽपि तथेलयर्थेः। विनयं उभडम्। ननु कथं दोषनिणयस्तन्रात 
आह-- वेश्या इति| तत्र वदीयगहे वा ¦ कासुक्यः साभिराषाः तद्रहवासन्यः। परधानाः 

वृद्धाः वेदयाः सन्ति ताः मिथः ससुस्पन्चविवादरूपकायविषयकसंराये सति तस्परिहाराय 

निणैयं जनन्तीलयर्थः 1 वेदाः प्रधानाः ये तत्र कामुकाः इति पाठान्तरम् ! तदा तलं 

वेदयैव प्रधानसुपनाष्यमेषामेतादशास्तदगृहनिवासिनो ये काञुकाः वियः सन्ती- 

त्या्यथेः ॥ २९२ ॥ 
किचेति--एतस्परसङ्गादन्यदयप्युच्यते हस्यथेः। एवमग्रेऽपि। अन्यत्र दण्डाद्पस्वस्य गम- 

नादौ सत्वादाह-- स्वेति। जयोनवित्यस्याथो-मुखादाविति] जादिना पायुपरिग्रहः। पुरुष- 

मेति-वैदामेयुखः सन्मेहति मूश्रादिकं करोति सोऽपि। वा चा प्र्रजिताप्रागु्छा 1 नन्विदं 

ट ख. य. वाऽपिमेहः। २. क. यः लेच्छयास्वयोषाम् पुखा। ग. ङ. यस्तुयोषां एादौ । 
३. थ. द. पुरषं वाऽभियखो मेहतीति । ४. द्. वापे । थ. वाऽभिगु । 

149 
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कि च-- 

मन्याभिगमने सडमक्यः कुबन्धेन प्रवासयेत् | 

शूद्रस्तथाऽन्य एव स्यादन्यस्यायोगमे वधः ॥ २९४ ॥ 

अन्त्या चाण्डाली तद्धमने त्रैवार्णिकान्प्रायधित्तानभिमुखात्"'सहसं तन्यजल्चियम्” 

2 क ॐ क =| 

कामतण्ठ॒ ब्रैवभिकानां-- अन्त्याभेगमने त्वङ्य इत्यादि ॥२९४॥ 
अन्स्यशब्दोऽयं श्ुदानेकृशपशद् रचनं तामन्त्यामभ्यासादेतदष्टव्यम्। ततश्च श्चूदस्या- 

प्रवासनम् । दाश्यत्व्ञापना्ं दासीङ्कस्य च प्रायश्चितं कारयितव्यम् । अन्त्यस्य स्वपदस्य 

श्य द्ा्यार्यस्ञयभिगमने वध एव } अनया दिक्षा संग्रहणस्वरूपोपायद्ण्डप्रपञ्चः कायः॥२९४॥ 

सुबोधिनी 

च्छति, पुरषं भ्रल्मभि्ुखः सन मेहति मुत्रादिकं करोति चेत्यन्वयः । नन्वच्न प्रचजेतागमने 

चतुधिंशतिपणमस्मकदण्डः । नारदेन तु-- ^“ राज्ञी भच्रजिता धात्री" दस्युपक्रम्य -- 

आसामन्यतमाङ्गच्छन् गुतव्पग उच्यते। शिदनस्योष्कतनांद् तच्च नान्यो दण्डो विधीयते॥' 

इति शिदनोष्करवनं दण्डऽभमिदितः । अतः परस्परविरोध इति चेन्मेवम् । अव्यन्तगुण 

च्मवनितागमनावेषयं तत्रैवाऽभ्यासविषयं वा नारदवचनम् । एतद्धिपरीता्ेषयं योमीश्वर- 

द्वन मिति न किञ्चदेतत् ॥ २९ २॥ 

बारखमही 

«५ राद्तीप्रवनिताधाच्री '' ईति प्रयुच्छनारद विरद म्; अन्न हि पणानां चतुर्विंशातदिण्ड उक्तः, तत्र 

किश्नस्योत्कवनं दण्ड उक्तः इति चेत्-- न । अव्यन्तगुणवस्परचाज्ञतागमनावषयकं, तत्रवान्यास- 

विषयकं वा] नारदयीयमिदन्तु तदन्यविषयकमिति भदात् स्वङ्कथात स्यबन्तपाठः। त्वङ्कयात- 

पडे आर्दन्यास्यानादुसारात् यदा व्वद्कयः इति प्रथमान्तपाडः । तेनाङ्कवस्त प्रवासय 

वदा व्याख्यानफकिताथेकथनपरतया नेयं च्यूदस्याभर विरिष्योक्तेराह--ज्रेवर्णीति)। 

न्यूनं मध्ये समूरं पूरयति-सहसखमिति | बभ्यते इति बन्धः; कुस्सितश्वासो बन्धश्च कुबन्धः। 

१ क. स्वय कुब । ग. तद्य कुब । २ --१२. ७४. ॥ २.--१२. ९५. । 
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ईति मनुवचनात्पणसहसरं दण्डयित्वा कुबन्धेन कुत्सितवन्धेन मगाकारेणाङ्कयित्वा 
स्वराषटननिवांसयेत्। प्रायश्चेत्ताभिसुखस्य पुनरदण्डनमेव। चद पुनश्वाण्डाल्पाभेगमेऽन्त्य 
एव चाण्डाल एव॒ भवति | अन्त्यजस्य पुनशाण्डाखदेरुत्छष्टजातिषत्यमिगमे 
वध एव ॥ २९४ | 

॥ इति खीसंग्रहणप्रकरणम् ॥ 
1 १ य 

सुबोधिनी 

दण्डनमेवेति--नाङ्नमिलययथः ॥ २९४ ॥ इति भट्विश्वश्वरबिरचितायां सुबो- 
धिर्न्यां ख्रीसंग्रहणप्रकरणम् ॥ 

बाठमद्री 

क | क, तदथमाह - भगेति, भागुक्तमनोरिति मावः। तद्टिशेषणफरमाह-- प्रायाधित्तीत। दण्डनमे- 

वेति-नांकनमिष्यथः। तथव्यस्याथैः-चाण्डास्यभीति | सवसंग्रहायाऽऽह-उल्कृषटेति २.७४ 
इति च्रीसम्रहण प्रकरणम् ॥ 

| ० क्म २८१५, 1 



अथ भ्रकीणैकमरकरणम् २५ 

म्यवहारप्रकरणमध्म च्जीपुसयोगाख्यमप्यपरं विवादपदं मनुनारदाम्यां विद़तम् | 
तत्र नारदः-““विवाहादिवरिधिः चरीणां यत्र पुंसां च कौ्य॑ते | च्रीपुस्तयोगसं्ं 
तहविवादपदमुच्यते।। इति॥ मनुरप्याह--““अस्वतन्त्राः च्ियः कायीः पुरुषैः सैर्दि- 
वानिरम् । विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या ह्यात्मनो वज्ञे ॥ इर्यादि ¡ यथपि 

सुबोधिनी 

र, > क ९ ५ [ॐ विवीहोति-यश्न विवादपदे ख्ीणां पुसां च विवाहादिविधिः कीर्ते तद्वि 

वादुपदं खीपुखयोगसन्ञञ्ुच्यत इत्यन्वयः । एतदुक्तं भवति- यत्र विवाहे सीपुखयोग- 

म्यतिकमो भवति तद्यथा-- कन्यका स्वेकं ब्रणीते, बियमार्णश्च पुमान् न वां दोषशङ्कादिभिः; 

प्वंमेव शुदषः परिणेतुमिच्छति कन्यकां, कन्यका तु न तं दोषडङ्कादिभिः;-- एतादाशे 
स्थकते व्यवहारः प्रवर्तते । तथा विवाहादीलगिदपदात् परपुरषेभ्यः ली स्क्षणीया, सर्वे, 

व्मना क्ियाऽपि भवेपरया भवितव्याभ्रेलयादिनियमन्यतिक्षमे च विवादो भवति 

बाठभद्टी 

खीपुसयोगाख्यमपरमपीत्यथंः । विवाहादीति ~ यत्र विवादपदे सीणां पुसां च वि- 

हादिविधिः की्यंते अनुमति तंदभावाभ्यां प्रसिद्धो भवति तद्विवादपदं सखीपुंसयोग- 

संज्तमुभ्यते इत्यथः । यत्र॒ विवाहे सखीयुंसयोभ्यतिक्रमो भवति, तद्यथा कन्यकावरमयं 
कचित् च्ृणीते, स त्रियमाणः पुमान् न तां दोषश्ंकादिना ; एवमेव पुरूषोऽपि यांकांचित् 

कन्यकां परिणेतुमिच्छति, कन्या ठु न तं दोपद्ताकादिना;-- एवं चेतादशस्थरे तत्र व्यवहार- 

प्रदत्तिरेव । विवाहादीत्यादिना परपुरूषतः स्त्री रक्षणीया सवौत्मना, स्त्रियाऽपि भ्वपरया 

भाग्यमिस्यादिनियमपस्मिहः । एतत्सव खीपुसयोास्याविवादपदमिति भावः । आदिन्रा- 

इयमेवाऽऽह - मनुरपीति| अत एवाऽऽदौ नारदसुक्त्वाऽग्रमनूक्तिरिति बोभ्यम्। स्वैः स्त्रीयः 

आश्रादिभिः । द्देवानिक्ञं सदा विष्येषु अनिषिद्धेष्वापै रूपरसादिविषयेष सञ्जन्त्यश्च 
0 

१,--१२. १. 1 २.--९.२1३. थ. व् विवाहादिविधिः खाणाम् । ४. त.णः सपु । 
५. थ. एवमेवेत्यादिभिः। ६. थ. दु. वयत्रादि । ७. त. व्यति एतत् ()। 
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खीपुस्तयोः परस्षरमधिव्रयथितया दृपसमश्ं व्यवहारो निषिद्धः ; तथाऽपि प्रत्यक्षेण 

कणेपरश्परया वा॒विदिते तयोः परस्पराभिचरि दण्डादिना दम्पती निजधमेमारमे 

राज्ञा स्थापनीयौ ; इतरथा दोषभाग्मवतीति व्यवहारप्रकरणे राजधमेमष्येऽस्य 

त्रीपुंस्धमेजातस्योपदेशः । एतच्च विवाहप्रकरण एव सप्रपञ्चं प्रतिपादितमिति 
योगीश्वरेण न पुनरत्रोक्तम् ॥ 

सांव्रतं प्रकीणेकाल्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते, तछछक्षणं च काथेतं नारदेन- 

““व्रकीणैके पुने्गेया व्यवहारा टृपाश्रयाः। राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कमकैरणं तथा ॥ पुनः 

सुबोधिनी 

एतत् सवै खीपुंसयोगाख्यं क्रैवाद्पदमिति । तत्ककरणं यथेदयादि--तस्कमैकरणं 

सजकसकरणम् 1 पुनः प्रदानं कृतस्य कर्मणः प्रल्पणं राज्ञे । “पुरः प्रदानम्? इति 

पटे इगैगुल्मस्थरदििरूपपुराणां पालनाय दानम् । संभेदः प्रकृतीनां संमेरुनम् । 

यद्वा प्रकृतीनां सभदोऽन्तजीतिः परस्परविरोधः । प्रति्रहविरोपः प्रतिग्रहस्य विरोष्परे ना 

हयः; यथा ब्राह्मणाय प्रतिप्रहयोग्याय पात्रमूताय दानम् › अथ वा अद्वादौ भ्रति- 

नार्मद 

परसक्छा अपि आत्मनो वश्च आयत्ततायां संस्थाप्याः। आस्मवश्ञाः कायोः इत्यथेः।'(पुरषस्य 

स््रियाञ्चिच ध्य वर्त्मनि तिष्ठतोः। सेयोगे विप्रयोे च धमौन् वक्ष्यामि शाश्चतान् ॥* 

इत्यादिः । इत्यादीव्यादिना ^“ पिता रक्षति कौमारे भती शक्षति योवने । रक्षन्ति स्थ- 

चिरे पुत्रा न स्त स्वातन्छयमर्हैति ॥” इस्यादिपरिगरहः । इदं च यथासंभव दष्टभ्यम् । 

निषिद्ध इति-पवमिति भावः प्रयक्षेण-साक्षात् । अभिचारे-ब्यतिक्रमे जातस्य तस्स 

मूहस्य । न्यूनतामत परिहरति--एतच्चेति। सापुसधमजातमिल्यथेः । पुन ः--पश्चात् ॥ 

इति श्त्रीपुसयोगभ्रकरणम् ॥ 

स्स्व । एवं पुनरपि। यथेति पठे आदौ स योज्यः ¦ तानेव दहोयतीष्यथेः । 

तत्कमति--राजकायोजाविषय कर्मेल्यथेः । पुनः प्रदानमिति--कलौ अकृतस्य कर्मणः 

१. ख, परम्पराति्वरे । २. क. प्र्कःणेकेषु विज्ञेयाः । ३. क. तत्कमेकरणम् । 

४. त. "राज्ञंकभकरणम् । ५. थ. दु. रप्रदा । ३. थ. दु. न्तजो यः । ७. थ. द् अथबा । 

८. मनु) ९. १. । ९. मनुः ९. ३.। 



क 

१११८ याज्ञवस्क्यस्पृतिः [भ्यवहाराध्ययि 

प्रदानं संभेदः प्रकृतीनां तथैव च । पराषण्डिनेगम्रेणिंगणधमेविपययाः ॥ पिता- 
पत्रविवादर्च प्रायर्चित्तव्यातेक्रमः । प्रतिग्रहविरोपर्च कोप आश्रमिणामपि ॥ 

वरणैसङ्करदोषस्च तदुत्तिनियमस्तथा । न दृष्टं यच पूर्षु सब तत्स्यात्रकीणके॥ ईति 
प्रकीणैके भिवादपदे ये विवादा राजाज्ञो्छङ्कनतदःज्ञ।करणादि विषयास्ते दपसमवापिनः 

तरप एव तत्र स्पृत्याचारभ्यपेतमार्गे वतमानानां प्रतिकुकतामास्थाय व्यवहारनिणयं 

कुयौत् । एवं च वदता यो दपाश्रयो भ्यवहारस्तसरकीणेकामित्यथाछ्क्षितं भवति ॥ 

सुबोधिनी 
सिक्ता स्वधमजश् इति यावत् । अथ बाऽश्रमिणां परस्परविरोधः कोपः । 

न॒ दृष्टं यच्च रवेइु--एव।कषु ऋणादानादिषपदेषु यञ्च व्यवहारपदं न इष्टं तदिलथेः । 

इत्ये वं परिगणितानां विवादृानां निणेयो यत्र तत् प्रकणकमिति भावः । एवं चेति - 

फवरूनृपनिर्णेयो यो व्यवहारः स दत्य ५; ॥ 

बाठमद्ध 

प्रल्पेणं राज्ञे इल्यथेः। प्रभ्रदानमिति पटे हु गेगुल्सस्थानादिरूपपुराणां पालनाय दानमि- 
व्यथः । पत्रभ्रधानसंमेद्ः इनि कव्पतद्पाटः । प्रज्तीनां संभेदो मेलनं, अन्तजोतिः, 

परस्परविरोधो बा । पाषडधादि चतुणौ छक्षणान्युच्छानि । तेषां घ्मेन्यत्यया इत्यथः, प्रति- 
ग्रहस्य विलोपो नाश्चः; यथा बाद्यणाय प्रतिम्रहयोम्याय पात्रभूतायद्ानम् । यद्रा प्रतिग्रहस्य 

दरूद्रादौ भरतिग्रहभवरत्तः िरोपः। सः प्रतिग्रहे विवादश्वेति पाठन्तरम्। जाश्रमिणां बरह्मचायौ- 

दीनां, कोपः उद्रेकः । स्वधमय इति यावत् । मिथो विरोधो वा, तेषां केपः । 

रोपश्चाऽऽश्रमिणाम्पि इति क्स्पतये पाठ; । बण्सकरयोदोंषश्च तेषां वणानां संक- 

राणां च वृत्त्नियमः । व्यस्तपाठो न युक्तः । पू्वोक्तेष्वणोदानादिपदेषु व्यवहारपदं 
न ट्टम् तच्च क्वं प्रकीणेके स्यादित्यथः | “' प्रकाणक पुनर्ेयो म्यवहारो नुपाश्रयः। ' 
इति कल्पतरूक्तपाटो अमायातम्र । तावन्मात्र प्रतिक्षासिद्धयथं व्याचष्टे -- 
प्रकीणेके इति| तदारख्े इ्यथेः नृपाश्रयाः इति भ्याचे-नृपत्तमोति। ता्पयाथेमाह-- 

नृप एवोत | «बेन भराड्वाकादिन्यवच्छेद्ः । तन्न तद्विषयविवादेषु आस्थाय निश्रिलय 

न चेतावताऽपि तदक्षणं नोक्तमिति परतिज्ञाहानिरेवात आह--एवं वदतेति । इद्यवं परिग- 
^ द १ 

णितानां विबादानां निणयोऽन्र प्रकीणेके इति वदता नारदने्थः । एवं च वदतो इति 
9 ऋ, क म प @ कर, ऋ नि इः है ४ 

पाठान्तरम् । यो नृपेति--केवखनृपाश्रयः तन्मात्रानिगेयो भ्य वारः इत्यथः ॥ २९५ ॥ 
ला माय भक 

१ ख. प्रणी. २.--१७.१-- ४, ३. ग. सकौर्णकपमिति । 
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तत्रापराधविरेषेण दण्डविशेषमाह-- 

ऊनं बाऽम्याधिक वाऽपि छिखियो रजश्ासनम्। 

पारदारिकचौरं वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः ॥ २९५ ॥ 

राजदत्तभूमेर्निबन्धस्य वा परिमाणान्न्यूनत्वमाधिक्यं वा प्रकाडयन् राज- 
शासनं यो छ्खिति, यश्च पारदारकिं चौरं वा गृहीत्वा राज्ञेऽनपेयित्वा मुश्चति 
ताठुमावुत्तमसाहसं दण्डनायौ ॥ २९५ ॥ 

प्रसराचरूपाश्रयव्यतिरिक्तव्यवहारविषयमापै दण्डमाह--- 

अभक्ष्येण हिजं दृष्य दण्ड्य उत्तमसाहसम् । 

मध्यमं क्षत्रिय वेद्यं प्रथमं शूदरमर्धिकम् ॥ २९६ ॥ 
न ०५०५०११० ~ म 

यत्पूवप्रकरणेष्वनुक्तं॒पूव॑निणींतभ्य वहारपारपूरणायेदानीमाह ~ न्युनमभ्यधिक 

[५ 

वाऽपीयादि ॥ २९५ ॥ 
कासन वचनं वणलेख्यलक्षणार्थम् | रेखयिता लेखको वा न्युनातिरिक्तादिरेस्यदोष- 

कतो । रक्षणायापिं त पारदारिकं भोक्तकाम उत्तमसाहस दण्ड्यः ॥ २९५ ॥ 

यो राजप्रसादायवष्टम्भात् प्रसद्य सादसिक्तवेन-अभक्षयेदषयन् विप्र दृण्ड 

उत्तम साहसम् । क्ञात्रय मत्यम् वेदय चयम् शद्मवकम् २९६ 
जा (क 

(थम 

सुबोधिनी 

मधुना मूकूमवतारयति-- तत्रापराधा्ेशेषेणेति ॥ २९५ ॥ 

बाङ्भट्टी 
भथ मूरमवतारयति- -तत्रेति;--परकीणेके इत्यथः । पारेति समाहारन्द्रः, सञु- 

दराश्चादितिवत् प्रयोगः । तदाह- परेति | २९५ ॥ 
जसंबद्धत्वादाह -- प्रसङ्गादिति । अपिना तस्यापि समुच्चयः । 

तता ० 

१. क. ख. वा अप्रकारयन् | २ क. योऽभिङ्खति । ३. क. दृष्यं दण्डयुत्त ग. प्रकाङ्चय- 

द्राजञ्चासनम्। ४. त. त्रेति । ख. दष्यदण्ड च. 



११२० याज्ञवल्क्यस्मतिः [न्धवहाराभ्याये 
(भ ९ क मूत्रपुरीषादिनां मस्यानर्हेणानपानादिश्रणेनं स्व्पेण वा ब्राह्मणं दूषयित्वा 

खादयित्वोत्तमसाहसं दण्डयो भत्ति; क्षत्रियं पुनरेवं दूषधित्वा मध्यमम् । वेदयं दूष- 
यित्वा प्रथमम् ; शयुदं दूषयित्वा प्रथमसाहसस्याधै-दण्डवो भवतीति संबन्धः 
ठद्यनायभक्ष्यदूषणे तु दोषतारतम्यादण्डतारतम्यमूहनीयम् | २९६ ॥ 

कि च- 

कूटखणैव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 

अङ्गहीनस्तु कतेन्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम् ॥ २९७ ॥ 

उपपतनीयभक्षयरश्चुनादिभिरयं दण्डेऽवसेयः । स्पष्टमन्यत् ॥ २९६ ॥ 

भच्छवरतास्क्ययोगातु -वूटस्वणेज्यवहारीत्यादि ॥ २९७ ॥ 

सुबोधिनी 
देण्डतारतम्यमूहर्नायभेतिं-- भरायश्चित्तविधिबलाद दोषतरतमभावं ज्ञात्वा 

ब्राह्मणादि वणसयुणनिगणस्वादिपयाखोचनया च दण्डः कसर्प्य हत्यथः-॥ २९६ ॥ 

बाठ्मद़ी 

जमंध्ये आहाराय ङस्य ई्याह--मक्षयानर्हेणेततिं । क्षत्रियदेरम्रे उषादानाह् 
जपद्ं ब्राह्मणपरमिस्याह -- बूह्मणमिति तन्नापि संभवात् प्रकारढयमाह-- अनपानेति। 

दुभ्येलत्राषों ल्यबित्याह--दूषयीति | तक्ताप्पयौथमाह- खादेति | दण्डः तथाकारकः । 

एवं उक्तप्रकारेण जस्याप्रेऽप्यनुषङ्गः। प्रत्यासत्तेराह-- प्रथमेति | अद्धिकेति--इनीति उन्। 

न्युनतां निराचशे--र्ञ्युनायेति । भक्षाह्वेऽपि निषेधात्तस्वम्। ऊहनीयमिति--दोष- 

तारत॑म्यं च प्रायश्ित्तविधिपयोरोचनया चं ज्ञेयमिति भावः ॥ २९६ ॥ 

किंञ्चेति-- प्रकृते भपराधविशेषेण दण्डविशेषान्तरमाहेस्यथः | एवमग्रेऽपि । क्टे- 

१. ल. दिना अभ्श्येण। >. ख. पनादिति मिश्रेण ¦ क. पिश्चेण द्रव्यरूपेणवा | 
ग. त्रेण दुष्या्षपाना। ई. ख. ग. दूषपित्वोत्तमंसाहसम् । य. साहसंदण्डोभा ४. क. वैर्यपुनद] 
५. त. दृण्डेति | &. त, छत्तर । 



प्रकीणकम्रकरणम् | ससव्यासत्यमिताक्षरा सविश्वरूपम्पाष्या च ९९९१ 

रसवेधायापादितवर्णोत्कर्धैः कुटः स्र्््यवहारशीलकः यः सखर्णैकारादिः, 
यश्च विमांसस्य कुत्सितमांसस्य शवादिसंबद्धस्य विक्रयशीरः सौमिकादिः-चशब्दा- 
्करटरजतादिग्यवहारी च--ते सव प्रलेकं नासाकणकरेखिभिरङदीनाः कायीः । 
चरन्दादङ्गच्छेदन समुचितमुत्तमसाहसं दण्डं दाप्याः | यत्पुनर्मनुनोक्त--'“ सर्ष- 

कण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पाथिवः । प्रवतंमानमन्थाये छेदयेट्वशः ष्षुरैः।[* इति 
तदेवब्राह्मणराजस्रणेविषयम् ॥ २९७ ॥ 

दूषितरजतादिकूटस्वर्णं शरख्गाल्यादिग्रभवं विमांसं तद्िशेषापेक्षयेव धनदृण्डः । उय॑- 
शहीनत्वं च व्यस्तसमस्तया योज्यम् । द्रौ हस्तो एकश्च पादस्डथेणःनि। स्पषटमन्यत्॥२९७॥ 
1 1 ता ता = ०५००००८० 

सुबोधिनी 

८८ विमांसस्य च विक्रयी इत्यत्रस्यचशब्दाथमाह-- चङाब्दात् वूरटेति । 
८८ दाप्यश्चोत्तमसाहसम्ः' इत्यत्रघ्य चशब्दाभिप्रायमाह --चशब्दात्येङ्केति | जयस्थः-- 

उयङ्गच्छेदेमपि छृष्वोत्तमसाहसदण्डम पि दापनीया इति ॥ २९७ ॥ 

बाट्भटरी 

रिव्यस्य व्याख्या स्यादिः | रस्वेद्यः रसान्तरप्रवेशः । आदिना तेन घवषेणं । णिन्य- 

यमाह -- शीर इति! एवमग्रेऽपि विविरोधे इत्याह -- कुसत्मितेति।तस्स्वरूपमाह - श्वादिसं- 

बन्धस्येति) सौनिकः-सूना वधस्थानं तन्न भवः सौनिकः ।आचचाथंमाह-चराब्दारिति | 

उयंगेति-सामान्योक्छावपि स्खप्यन्तरानुरोधनोऽऽह--करनासाकणेख्यै ल्िभिरिप। नासा- 

कणेकेरैखिभिरित्यपि पाडः! दोषद्रयसत्वान्मूरे यथाश्रते दण्डद्रयम्। दण्डद्यं चोक्तमिति य- 

थासंख्यं प्रत्येकं दण्ड इति ् रमानरासाऽऽय द्वितीय चथमाह-चन्दादिति | उगच्छेदनसमु- 

च्चितामिति पाठः । पवेचेन तृतीयस्य समुच्चयादण्डत्रयं दण्डद्वयमिति वेषम्यायथा- 

सङ्ल्याप्रदृत्तेरिति भावः । मनुविरोधं परिहरति-- यत्पुनरिति । कण्टकाः दु्टास्तेषु 
पापिष्ठं ङवल्चः ॥ २७९ ॥ 

१.--९. २९२. ।२. त. त्रचश।३. त च्व श" इत्यादि माह" इत्यन्तं नासि | 

9. थ. ब्दादङ्गेति । ५. द. त्रयङ्गमेदनमपि । थ. अङ्गच्छेदम । 

147 



११२२ याङ्ञवद्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

विषयविशेषे दण्डाभावमाह- 

चतुष्पादकरृतो दोषो नापेदीति प्रजल्पतः । 

काष्ठरेष्टेषु पाषाणाबाहयुग्यदतस्तथा ॥ २९८ ॥ 
ध. 

चतुष्पादरगोगजादिभिः कृतो यो दोषो मनुष्यमारणादिदूपोऽसौ गवादि. 
स्वामिनो न मवति अपसरेति प्रकरपणोच्चैमाघमाणस्य | तथा ट्गुडरोष्टसायक- 
पाषाणेत्क्षपणन बाहुना युग्येन च युगे बहताञश्वादिना कतो यः पूर्वोक्तो दोषः 

सोऽपि काष्ठार्यन्प्रास्यतो न भवत्यपसंरति प्रजल्पतः । काष्ठादयुतश्चपणन हिंसायां 

भक्मसस्तु प्रृत्त्वात् -- चतुष्पादकरुतो दाषो नपेहीति म्रमाषतः | 

काष्टरष्टेषु पाषाणबाहुयुग्यकरुते तथा ॥ २९८॥ 
'दुष्टोऽयं बरीवदादिः अपसरपणाय स्व्य॑ताम् ' इयेवंवादिनः स्वामिनश्चतुष्पादङ्ृतेऽपराघे 

सुबोधिनी 
पाषाणेोतक्षपणेन बाहुनेति--बाइना कत्रा पाषाणोष्केपणेन करणेन यो 

दोषः करतः सः इत्यथः । पाषाणोतक्षेपणकेन इत्यपि पाठोऽस्ति । एतदुक्तं भवति हस्तेन 
लगुडादिक उकिक्षप्यमाणे म्रमाद्ा्यस्यकस्याप्युपरिपतनेनाङ्गभङ्गादिके जतेऽपि दोषभाक् 
स नभवतीति ॥ २९८ ॥ 

५ 

बारुभट्री 

चतुष्पादेत्यश्र॒ समासाम्तविधरनित्यव्वाह्छोपोऽनिष्य इत्याह--चतुष्पादेरिति । किं 

स्वैस्यनेष्यत आहट--अपेति } अरेददत्यस्यायमथः।प्राथैमाह - प्रकोति। तस्याप्यथैमाइ-- 

उ्चेरिति। काष्ठरोष्टपत्रेषुपाषाणये रनद कत्वा काष्लोष्ठाभ्याम् इन्द्रे मव्वेथीयाज्च क्वा 

बाहुशब्देन क्मैधारयं कृत्वा युग्यजञब्देन शचाकपार्थिवादिः; इन्द्रौ वा पूवैनि- 

पातप्रकरणमनित्यभिति बोध्यम् । तदाद-तयेति। काष्ठपदार्थो रुगुडेति।रोष्टं॑श्ष्पिण्ड 

इत्यथः|सायकेति -पाषाणसनुशक्षेपणं येनति वहू्ीहिणा बाहुविरेषणम् । पाषाणेस्क्षेपकेणेति 

पाठान्तरम्। एतेन बाहुना कृत्वापाषाणेत्क्षपेणमिति पाठान्तरम्।एतेन बाहुना कृत्वा पाषाणेत्क्षेपण 
तत्करणे यो दोषः कतः स इव्यथः इति ग्याख्यानमपास्तम् । पूर्वोक्तःमनुष्यमारणादिरूपः 

१. ग. कृतास्तथा । २. क. कृतो दोषः । त दृस्तेनेलयादि काष्टमिदयन्तम् नास्ति । ३. क 
जपसूर्पेति । 



प्रकीणकप्रकरणम् ] ससन्यास्यमिताक्षरा सिश्वरूपग्याख्या च ११२३ 

दोषाभावकथनं दण्डाभावप्रतिपादन।थेम् । प्रायश्चित्तं पुनरबुद्धिकरणनिमित्तमस््येव | 

काष्टादिग्रहणं च शक्तेतोमरदेरुपलक्षणाथेम् ॥ २९८ ॥ 

किं च-- 

छिन्नमस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना । 
पश्चाच्चैवापसरता हिंसने स्वाभ्यः -माक् ॥ २९९ ॥ 

नसि भवा रज्जुनेस्या, छिना रशाकटादियुक्तबडीवदैनस्यारज्युर्ैप्मिन् तत् 
छिननस्यं राकटादि तेन, तथा मग्रयुगेन-आदिगम्रहणाद्भमाक्षचक्रादिना च~-यानेन 
पश्वाप्पृष्ठतोऽपसरता,-चशनब्दात्तियेगपगच्छता-प्रति रुख बाऽऽगच्छता च मनुष्यादि- 
हिंसने स्वामी प्राजको वा दोषभाक् न भवति--अतत्प्रयलनजनितताद्धिसनस्य । 

न दुषः। एवमेव चास्यासावथः। काष्टादिक्षिपतो बाह्ुययुग्येन वा संरञ्धयोस्तथा । शब्दान- 
भि सदाषतेवेति गम्यते! अनभ्प्रितत्वादेव च ॥ २९८ ॥ 

छिन्ननस्येन यानेनेत्यादि ॥ २९९ ॥ 

बाङभदरी 

प्रास्यतः प्रक्षिपतः।भवेहीत्यादेभध्यमणिन्यायेनान्वय इत्याह - अपेति। बाहु ःस्वतन्त्र निमित्त 

ग्यास्याबभिमतमित्यन्ये । दष्टदोषानावेऽप्यदृशटदोषोऽस्त्येवेति प्राग्वद्ाह--काष्टदीति । 

अ्पित्वाय'ह-- अधुद्धौति बडुनीहिः। न्यूनतां परिहरति- कृष्टादीति | चोऽप्यथ, भ्युच्कमे 

च | तोमरदिकस्यापि ॥ २०८ ॥ 

अन्यत्रापि दोषाभावमाह--रविचेति। फल्तिथमाह- नसीति] निमित्तान्तरमाह-- 

पश्चात्ृष्ठतइति। भूमिवेषम्य।दिनेति भावः।यनित्यस्यानुषङ्कः।अत एवाऽऽह-चशन्दादिति। 

हिने तत्रैव} एवस्यात्रान्वयात्तेनान्यत्र दोषसनत्तासृचिता। स्वामिम्रहणयुपरक्षणमित्याह - 

परेति। यन्तेत्यथः । नाय पयुदासः, किन्तु प्रसज्य प्रतिषेध इत्याह--दोषभागति। अघ्नानुक्तं 

बाजमाह-अतदिति | तस्य तत्वाभावादिस्यथैः। वादिसभाद्यांशे मानं कथयन्नाह-- 

१. ख. प्रतियु्चग । 

8 



| 
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तथा च मनुः--““ छिन्ननस्ये भभरयुगे तियकूप्ातिमुखागते । अक्षभङ्गे च यानस्य 
चक्रभङ्गे तथैव च ॥ ऊेदने चैवं यन्त्राणां योक्त्ररम्योस्तथैव च । आक्रन्दे चप्य- 
त (^ ¢ 4 ‰\ $ £~ 

पेदीति न दण्डं मनुरत्रवीत् || ईति ॥ २९.९ ॥ 

उपेक्षायां स्वामिनो दण्डमाह-- 

नस्यादिरहितबरीवदादियुक्त छिन्ननस्यम् । तथा शब्दः प्रकाराथेः। स्पष्ट- 
न्यत् ॥ २९९ ॥ 

सुबोधिनी 

छेदने चैव यन्त्राणािति-- यन्त्राणां चम॑ब्रन्धनानाम्ः। योक्त्रं युग्यं बरीवद- 

दि्रवासम्बद्धकाष्टम् । रदमयो रज्जवः। एतेषां छेदने “अपेहि” इति आरावे सति स्वामिनो 

न दण्ड इत्यथः ॥ २९९ ॥ 

बाठभही 

तथा चेति|यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एवचद्शातिवतेनान्याहूः। शेषे दण्डो 1वेधीयते 

इत्यस्यादिः । यानस्य रथादेय॑न्तुः सारथ्यादेः यानस्वामिनश्च। यस्य तद्यानं तेषां छिन्नमस्मा- 

दीति दशनिमित्तानि दण्डमतिक्रम्य वतेन्ते। एषु निमित्तेषु दण्डो नानुषछीयते इति तद्थैः। 

छिनेति-इदं परवाद्धाक्तस्। सवे पूर्वोक्तरीच्या यानव्रि्नेषणं नस्येत्यत्र श्रावय वादिति यत्। 

सा च| तादबखीवद्दिसंबन्धिन्गी;नतु या काचिदिति प्रागुक्तमेव। यानंच यथास्ंमवं वरी- 

वदीदिक बोध्यम्। युगं का्टविज्ेषः। तादृशे रथादौ! भूमिवेषम्यादिना यानस्य चक्रान्तः प्रवि- 

एटाकार्यकाष्टभगे च। य॑त्राणां वर्मबंधनानां छेदने च । खंथव योक्त्ररम्यदेचेदने च । योक्त्र 
युगबरीवदीदि मवासन्धिरज्जः।काष्टवा। ररिमिः सामान्यरज्जुः प्रहरणवा। दज्लमं `नोभित्तमा- 

ह--आक्रन्देपीति।भपसरेषयुचेः शाब्दे सारभ्यादिना कते च। यनेन प्राणि्हिसाद्रव्यनाद्रयोः 

कृतयोः । सारथ्यादेरदण्डो नास्तीति मनुरहिलयथेः। चेवेवेचं प्राग्वत् | ““यश्नापर्॑ते युग्यं वेगु- 
ण्यात् प्राजकस्य तु। श्र स्वामी भवेदण्डथो हिंसायां द्विशतं दमम्॥'* इति मनोः यत्र सार 

यरकरिल्यास्यानमम्यथा जजति तत्र दहिसायामदिष्षितसारथ्यनियोगात् स्वामी दिश्चतं 

दाप्यः ॥ २९८ ॥ 

१. ग. तथा प्रति मुला। क. योक्तुरषम्मा । २. ख. चक्रसगे । ३. क. अकरन्दनवाय। ग. 
आक्रन्दे वाप्य । ख. जाक्रन्दने सत्यै । ४.--८, २९१, २. । 
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शाक्तोऽप्यमोक्षयन्स्वामी देष्णं शृङ्गिणां तथा । 
प्रथम साहस दयादिङ्रु्टे दिगुणं तथा ॥ ३०० ॥ 

यप्रवीणप्राजक्पररितेद॑ष्िभिगजादिभिः, श्रद्गिभिगेवादिभिर्वध्यमानं समर्थोऽ 
पि स्वामी यद्यमोक्षयन् उपेक्षते तदा अक्रुद्चल्प्राजकनियोजननिमित्तं प्रथमसाहसं 
दण्ड दद्यात्| यदा तु 'मारितोऽहम्' इति विृटोऽपि न मोक्षयति तदा द्वयुणम् । 
यदा पुनः प्रवीणमेव प्राजकं प्रेरयति तदा प्राजक एव दण्ड्यो न स्वामी; 
यथाऽऽह मयुः--““प्राजकश्ेद्धवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति।' इति। प्राजको यन्ता ; 
आप्तोऽभियुक्तः । प्राणिविरषाच्च दण्डविरोषः कल्पनीयः; यथाऽऽह मनुः- 
“° मनुष्यमारणे क्षिप्रे चोरवक्किद्विभी भवेत् । प्राणम महत्छर्धं गोगजोशृहया- 

दिखतः परिगृहीतस्ववरीवदौदेः- राक्तोऽप्यमोक्षयन् स्वामी श्रीगणेो 
दृष्टिणस्तथा । प्रथमं साहसं दाप्यो विकृष्ट दिगण तथा॥ई३००॥ 

बारुभटरी 

स्यादिदयथस्यानुरोनाह-अप्रवणिति | तत्र हेषेषष्टीत्याह-- गजादिभिरिति। शेषमाद--व- 

ष्येति।तश्र वथा वा्थ।आच्यथेमाह--यद्येति] निथोजनेति बहुबीरडिः। विक्रष्टेऽपि;आक्रोरानेऽपि। 
विशेषमाह-यदापुनरिति।तदेति- मन्यथा मावे इति शेषः ।अभियुक्तः+कुशरूः। यदि स तादश 
स्तदा स एवाक्त द्विशतं दण्डम् वक्ष्यमाण च मनुष्यमारणे इत्यादिना तंसव॑मपीति न स्वामी- 
व्यथः। किच “युग्याः रथाः प्राजकेनप्षनेतसर्वे दण्डथाः शतक्त सचेत्त पथि संरुद्धः पश्युभिवी 
रथेन वा प्रमापयेत् प्राणभूतस्तत्र वुण्डो विचारितः °'इति मनुः । अङ्शङे तस्मिन्! स्वामि- 
सारथिभिन्ना अन्येऽपि यानारूढाः--अङुकर्सारथि कयानारोहणात्। सवे भरव्येकं शतं - दातं 
दण्डथाः। सचेत् प्राजकः प्रचुरगस्यादिभीरथान्तरेण वा संरुद्धः, स्वरथगपमरनान वधानात् 
प्रयेकसमपेण्षमः। उरगः रथेन रथावयवैवा प्राणिनो व्यापादयति, तत्राविचारितो दण्डः 

कायं एवेत्यथेः। विशेषान्तरमाह- प्राणीति|तस्मादपात्यथः । उक्छसवैस्थरे एवेति भावः| 
प 

१. ग. दम्ध्भिः दिमिभिः । २. ग. इमित्यवकेपि । ल. हमिति, ३. स. चौरवत् 
किल्विषं । भवेत् । 
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दिषु ॥ क्षुद्रकाणां पद्यूनां त॒ हिंसायां द्विशतो दमः । पञ्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु 
मृगपक्षिषु | गदेमाजाविकानां तु दण्डः स्थातपञ्चमाषकः | माषकस्तु भवेदण्डः 
श्वद्युकनिपातने।'' इति ॥ ३०० ॥ 

किं च-- 

जारं चोरेत्यभिवदन् दाप्यः पञ्चरातं दम् । 
उपजीव्य धन मुञ्चन्स्तदेवाष्टगुणीकृतम् ॥ ३०१॥ 

स्ववंदाकलङ्कमयाज्जारं पारदारिकं (चौरं निगेच्छ' इत्याभेवदन् पञ्चरातं 
पणानां पञ्च शतानि यस्मिन् दमे स तथोक्तस्तं॒दमं दाप्यः | यः पुनजौरहस्ता- 

तथाज्ञन्दो ऽपराधविेषानुसारेण दण्डविन्ञेषकल्पना प्रतिपच्यथः। भरसिद्धमन्यत्॥२००॥ 

रोभादिना प्रच्छन्नं यदि तु--जारं चोरेयतिवद्न्निदयादि ॥ २३०१ ॥ 

बारभद्वी 

मनुभ्यमारणे प्राजकस्यानषधानाधानेन ते| ज्ञीघ्रमेव तद्वत् केटिबिषी दण्डवान् भवेत्। कि- 
स्निषामिति पाठान्तरं तत्र चौरदण्डः उत्तमसाहसरूपो भवेत्, न तु मारणसरूपः । अमे अथ- 

मिति श्रवणात् गवादिषु महत्सु प्राणिषु हतेषु उत्तमसाह सस्याधेपंचयतास्मको भवेन् । ् चुद्र 

कानां पञ्युनाप्रू अपचितपरिमाणक्ाः।घ्चुद्रकास्तुद्धिघधावयसा, जातिस्वभावतोचा। आद्याः वत्स- 

किरोराद्यः) मन्या; भजादयः|तत्रान्त्येघु वक्ष्यमाणत्वादाद्यानामेवात्रग्मह णमू।तथा च चस्सकि 

शोरादुीनां मारणे द्विशतो दण्डः स्यात्। शुभेषु आकारतो लक्षणतश्च । मृगेषु रर्रषतादिषु। 

पक्षिषु ख छुकहंससारसादिषु हतेषु पचाशदण्डो भवेत्| स्वार्थे कन्। द्वन्द्वो त्तरपदको द्न्द्रः'गदेम 

छगेडकादौनान्तु मारणे रूप्यं पंचमाषपरिमितो दण्डःस्यात् । सोवर्णमानग्रहणतु तत्र, उत्त- 

रात्तरे रुघुदण्डोक्तेः। श्वसूकरनिपातने रोप्यमाषपरिमितो दण्डः स्यादित्यथैः । पंचमाषकः 
माषकः इति पाठः । परिमाणे कन् । पञ्जमःषिकादिपाटे अत इति उनरू ॥ 

अन्यदप्युध्यते। इत्याह -किंड्ति। एवमग्रऽपि। जरस्याथः--पारेति] खकांक्षस्वदाइ-- 

निरिति। एकवचनोपपत्तये तययुत्पत्तिमाह-- पणानामिति | समाहारद्धिगो तु पन्च्यतीति 

१. छ. दियिणो दमः । २, क, तुक्य !{ ३.--८. २९९, ७. ८. | ४. रातं दमः। 
५. ख. चोरं । 
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दवनमुपजीन्य उत्को चखूपेण गृहीत्वा जारं मुञ्चत्यसौ यावद्र्हीतं तवदष्टगुणीकतं 
दण्ड दाप्यः | ३०१॥ 

किं च- 

राज्ञऽनिष्टवक्तारं तस्येवाऽऽकोशकारेणम् । 
तन्मन्तस्य च मत्तारं छित्वा जिहां पवासयेत् ॥ ३०२ ॥ 

राज्ञोऽनिष्टस्यानभिमतस्यमित्रस्तोत्रदिः प्रकर्षेण भूयोभूयो वक्तारं, तस्येव राज्ञ 
आक्रोराकारिणं निन्दाकरणरीट तदीयस्य च मन्त्रस्य स्वरा्षव्रद्विहेतोः परराष्टा- 
पक्षयकरस्य वा मेत्तारम अमित्रकर्णेषु जपन्तं तस्य जिह्व मुकय स्वराशराननेष्कासयेत् । 
कोरापहरणादौ पुनर्य एव -““राज्ञः करापहरतशचप्रतिकूटेष्ु च स्थितान्|घातयेद्िविपै 

चोरातिक्रम्यचेरमतिक्रम्यान्यं चोरामिति वदतःपञ्चगतो दमः भ्यम् उपजीभ्यं मु- 

अतः तदेवापभुङ््ते द्रम्यमष्टगुणं दण्ड चेव्युक्तम् । ऋञ्वन्यत् ॥ ३०१ ॥ 

मरसहयकारितय। तु-- राज्ञोऽनिष्टपवक्तारं तस्येवाऽऽकोशकं तथ- 

लयादि ॥ ३०२ ॥ 

बार्भद्री 

स्यादिनि भावः | उत्कोच उपदानजकर ईति प्रसिद्धः । तदेवेतिभ्याचे-- यावेति | 
भनुषङ्गेगाऽऽह-दण्डपमेति ॥ ३०२ ॥ 

अनिष्टिप्रति--शेषषष्टया समासः। भपित्रेति--शत्रस्तुव्यादेसिलयिथैः। सङत्तथाकरणे 

दोषाभावाय।प्राथमाह--प्रकरषीति) तस्याप्यथंमाह --भूयतिःतस्थेवेत्यस्य भ्याख्या-र्ज्ञइति। 

णिन्यथमाह--शीलमेति। तन्मन्तरेतिव्याचश्-तदीयोति|राजकीयेलयभथैः। स चद्धिविध इव्याह-- 
क की 

स्वरा्यादि ;| परस्यराष्पक्षयोः क्षयकरस्येव्यथेः। छष्यादोधिति ढः|परराष्टापक्षयकरेति पाठा 

[अप प च क ५ न्तरम्। तस्य भेद्नादसंभवादाह-भमित्रोति| तस्य राज्ञः शन्रुकणष्वित्य थ वेशेषमाह-कोरोति 

राक्ाःइष्यादिः।राज्ञइति-नित्यसाकांश्षस्वादेकदेश्ान्वयः। प्रती ति-धमेपरं। तस्य प्रातिकल्यीवषये 

१. ग.त्यसौ यावदष्ट गुर्णीकुतम् दण्डम् । २, क. तस्यचक्रोश्च । छ, तस्येवके कैत | 

३. ग. करस्य च मेत्तारम् । ४. ख. ग. ङ. जपन्तं तस्याने । ५, ग. राजाकोरा । 



११२८ याज्ञवस्क्यस्मृति: | व्यवहाराध्यायं 
(4 (५ अश, दण्डेररणां योपजापकान्॥।*इति मनुस्मरणात्। विविषैः सवैष्वापहाराङ्च्छे वधल्यैरि- 

यथः|सवेख्ापहरिऽपि यद्यस्य जीवनोपकरणं तनापहतंग्यं चौर्पोपकरणं विना ; यथा- 
ऽऽह नारदः-'“आयुघान्यायुधीयानां वाह्यादीन्वाह्यजीवेनाम् । वेदयार्क्रणामल्ङ्कारान् 

वायातोदयादि तद्विदाम् ॥ यच्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः ! सवंस्वहरणे- 

प्येतनन राजा हतुंमहंति॥"” ईति ॥ व्राह्मणस्य पुनः ** न शारीरो दण्डः” इति निषे- 
धाद्रधस्थाने शिरोुण्डनादिकं कर्तैग्यम्--““ ब्राह्मणस्य वधो मौण्डवं पुरानिर्वास- 
नाङ्कने | ठरूटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गद॑मेन तु इति मनुस्मरणात् ॥३०२॥ 

किं च- 

म्रताङ्गरूग्नविक्रतुगयेस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोद्दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २०३ ॥ 

ति ०००० 

तन्मन्श्रस्य च भोत्तारं छिन्ना जिहां प्रवासयेत् ॥ ३०२ ॥ 

मृताङ्गलस्नविक्रतुरित्यादि ॥ ३०२ ॥ 

बाल्भट्री 

इष्यथेः।उपजापकाः प्रोत्साहकाः। घातयेदिति--स्वारस्यात् क्रमेणाऽऽद--सवंस्वोति]वथा च- 
५ क ७ 

घातो नाश इति बोध्यम्।तत्राऽऽचे विशेषमाह-सर्वस्वोति। तक्रा विक्षेषमाह-- चौयेपिति। 

आयुधर्जी वन्ति ते तथा बह्यवह नीयेबरीवदादिभिये जीर्वान्त ते तथा।अत्र वाह्यग्रहणसुप- 

लक्षणीमध्यु क्त वाह्यादीनिति। वेइयारूपस्चीणां तद्विदान्तदु] नां। वाद्यं चाताद्यं च तदादि यद्यपि 

चतुर्विधमिदं वादं वादिश्नातोद्यनामकम्। इति अमरात् पयौयता तथाऽपि वीणदङ्गा्वान्तर 

मेदामिप्रायकं प्रथगुपादानम् । अनन्त्यात्सामान्येनाह-यद्चोति] कारकाः शिप्पिनः। एतव् 

्रागुक्छसुपकारणस्वावच्छिन्नम्। टैतीयेविशषमऽऽह-त्राह्मेति। गात ~ मानमाह -- नरार्ररि्ति। 

भदिभ्राश्चं वचने एव ग्यक्त, तच्च प्रारभ्यार्यातम् । लम्नविकरतुरिति शेषे षष्ठीसमासः । 

एवमग्रेऽपि ॥ ३०३ ॥ 

१. ख. चापकारकाद् । ख. ध. रीणांचापजापकान् । २.--९. २७५. । ३. ‹ शचि 

सपद्रब्यामि सिश्पिनाम् * इति क्वचित् । ४---१७. १०, 9१.) ५. मो० १२.४६ | ६. 

क. ठुटटिवाऽमि । 



प्कीणकप्रकरणम् | ससव्यास्यमिताक्षरा सिश्वरूपन्याह्या च १२१२९ 

मृतरासरसबन्धिनो बनल्नपुष्पदिर्विक्रेतुः गुरोः पिजाचायीदेस्ताडषैतुः तथा 

राजाचुमतिं विना तद्यानं गजाश्वादि आसनं सिंहासनाटि आरेहतश्वोत्तमसाहसो 

दण्डः | ३५०३ ॥ 

किं च-- 
(~ = मेदिनो ज (~ 
हिनेत्र राजदिष्टदेशकरतस्तथा । 
क ४६५ ज [9 २ क 

ब्िप्रतलन च यूद्रस्य [वताोराता दमः ॥ ३०४॥ 

यः पुनः क्रोधादिना परस्य नेत्रं मिनि, यश्च ज्योतिः शाख्विद् गुबा- 
दिहितेप्सुव्यतिरि्ति रज्ञो दिष्टमनिष्टसंवत्सरान्ते तव राव्यच्युतिभविष्यति इयवमादि 
खूपमादेशं करोति, तथा च यः श्रो मोजना्थं यज्ञोपवीतादित्राह्मणलिद्गानि धारयति 
तेषामष्टशतो दमः । अष्टौ पणश्चतानि यक्िन्दमे सर तथोक्तः | श्राद्धमोजनाय 

पुनः शूद्रस्य विप्रवेषधारिणः““तक्तशलाकया यज्ञोपवीतवद्रपुष्याङ्खेत्"*दति स्पृत्यन्तरो 

दिनेत्रभेदिनो राजदि.शदेशकूतस्तथा इदयादि ॥ ३०४॥ 
दिने्र्रहणं तस्ते दियरक्षणाथे, एतच्च पञ्युविषयं द्रषटभ्यम् › राजद्वेषो यस्य स 

राजादेट् स्पष्टमन्यत् ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ 

बाङभद्टी 

अङ्क नेकदेद इल्याद--शारीरेति | गुरुपदसुपलश्षणमियाह--पित्रेति । अनुमतौ 
व 

दोषामावायाह --राजानुमतिमिति । आरोहति तस्येति पाठः! भारोहतश्चेति पाडान्तरम्। 

तथेति-- समुच्चये ॥ ३०३ ॥ 

भदमेऽचुक्तं निमित्तमाह क्रोधेति। आदिना खोभादिः व्यवहारदश्ायामपीति मावः। 

ह्िनेत्रेति-- अत्र समाहारद्विगुः, पात्नादष्वं च । तदाह-नेवद्टयमिति | तत्र योग्यत्वा- 

याह--ग्योतिरिति । नज तेनापि तथोक्तावनि्टापत्तिरत आह--गुवोदीति ] आदिना 

स्वस्यापि हणम् । द्विष्ट दवेषविष्रयः तदाह-अनिष्टमेति । तस्स्वरूपमाह- संवत्सरे । 

्विशादेशेति कमैधारय इलयाह--रूपमादेशाभेति | आदिर्यमानं वचनं भाषते इयथः । 

जीवतः इत्यस्याथमाह -- भोजेति । विग्रस्वस्य वस्तुतस्तत्र धादाह--यज्ञेपेति । 

तषां श्रयाणां भ्रव्येकं तथोक्षिफरा्थशेषमाह--श्राद्धेति । विप्रवेषेति--यक्ञोपवीतादिखि. 

त 

१. क. बपुष्याभरे ॥ 
| # 2 

10 



११३० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याय 

(0 त्त दरष्टम्यम् । व्यर्थं तु ब्राह्मणटिङ्कधारिणो वध एव~! द्विजातिलिद्धिनः शद्रा 

न्वातयेत् *” इति स्मरणात् ॥ ३०४ ॥ 
रागरोभादिना<न्यथा व्यवहारदश्चैने दण्डमाह-- 

दुदृ्टस॒ प॒नदृष्ा॒ स्यवहारान्दपेण तु । 
सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाह्टुणं दमम् ॥ ३०५ ॥ 

दुदेष्टान्स्मत्याचारपाप्तधरमोह्टड्घनेन रागटोभादिभिरसम्याविचारितवेनाऽऽ 

राडक्यमानान् भ्यवहारान्पुनः स्वयं सम्यग्विचायं निरचितदोषाः पृवेसमभ्याः नापिसहि- 

ताः प्रयेकं विवादपदे यो दमः पराजितस्य तद्गुणं दाप्याः । अप्राप्तजेतृदण्ड- 

यश्चायं व्यवहारमार उक्तः तत्र सवैस्मिन्नेवायं राजाश्रयः साधारणोविधिः-- 

दुदष्टस्ु.........--...-विवाददिगुणं पृथक् ॥ ३०५ ॥ 
प्रागस्य्तत्वात् पुनरारम्भो राक्षा स्वयं इष्टत्वेन प्रयत्नेनातिरेकाथैः । यथाविजितो 

दण्ठ्यो मिञ (?) उक्थ्याभिघानात् ॥ ३०५५ ॥ 

नाखंभद्री 

¢ (~. 
स्यथ: एवममरेऽपि। क्वचित् तथा पाठ एव। विक्ेषान्तरमाह--वृत्त्यथेमिति। यावदायुर्जी. 

\ क 

विकाञ्त्तिघारिणः शूद्रस्य । व्यश्िकरणबहुव्रीहेः गमकसाध्यत्वादाह -- द्विजातिटिङ्गिन 

इति ॥ २०४ ॥ 

दरौने सभ्यादीनामिति शेषः दु॑शानलयन्र ““मतिबुद्धि ?*इति चर्तमानेक्त इत्याश्येन तदर्थ- 
माह~स्म्ृयेयायारोक्यमानानियन्तनरागेयादि उभयान्वयि षुनदटेति व्यचषटे.पुनरिति। 
पश्चादियथेः। स्वयं राजा विवाद्विषयभृतधनादिति नाथैः । प्रागुक्तयुक्तेरत जाह-विवादेति। 

अस्य रागार्टोभाद्धयाद्वाऽपि इनेन प्रागुक्तन पोनस्क्तयं परिदरति-अप्राप्तजेतृदण्डेति। चः 

पूवव्य वहारे जितस्तस्य सदोषध्वं यदि विचायंमःणेऽस्ि तदा दुशटस्वेन स जयी दुण्डध 

इनेन जेवृदण्डो विधीयते; वचनान्तरेणाप्रा्ठत्वात्, इतरांशे तु तेनापतस्वादजुवाद् इति 
ना नः व 

२ ग. नतु जाह्मणचिङ्ग० । ख. वृत्यम् यजञोपर्वाताद््ाह्ण३. ख, सवयं 
राजास । 9. क. सभ्याः सजयिनः प्रत्ये । ५. ३. २, १८७, 



पकीणेकप्रकरणम् | ससन्याल्यरिताक्षरा सविश्वरूपन्यारूया च ११३१ 

विधिपरलाद्वचनस्य ““रागाष्छोभात् ? इव्यादिना स्छोकेनापौनसक्यम् । यदा पुनः 

साक्षिदोषेण व्यवहारस्य दुता तद। साक्षिण एव दण्ड्या न जयी नापि सभ्याः 

यदा तु राजानुमदया व्यवहारस्य दुष्त तदा सवै एव ॒राजसहिताः सभ्यादयो 
दण्डनीयाः --“ पादो गच्छति कतौरं पादः साक्षिणमृच्छति | पादः सभासदः 

८ (१ रः सवान् पादो राजानम्ृच्छति।।” ईति वचनात् । एतच प्रयेकं राजार्दानांदोषप्रति 

सुबधिनी 

““दुदृषटाच्''इव्यस्य वचनस्य--““रागाद्धोभाद भयाद्वाऽपि स्म्व्यपेततादि कारिणः । सभ्या 

परथक्पृथक् दण्ड्याः विवादाद्वियुणं दमम् ॥ °? ईस्यनेन पोनसक्तयं परिहरति भैप्राप्तेति | यः 

पूवैभ्यवहारे जितवान्, स यदि विचार्यमाणे दोषी तदा दुष्टस्वेन स जयो दण्ड्य इतिजेत्रद्- 

ण्डो विधीयते“दुरदटंस्तु इलनेन । वचनान्तरेण प्राप्तत्वा दितरैशेष्वनु वाद दति न पुनह- 

क्तिरिव्यथः । राजसहिताः सम्या दण्डन इ्युक्तम् । तत्र वचनं प्रमागयति-- पादो 

गच्छतीति । कत्रीदीनां सर्वैटामपि पपभरान्तिप्रतिपादकवचनवरात् दुष्टत्वने 

दण्ड्या इत्यथः । नन्वकस्पव पापस्य कत्रौदीनामंश्चतः प्राप्तो दण्डोऽप्येतेषामेकणएव 
नि ९ 

स्यात्; न प्रथक् पथक् इत्यत आह-- एतच्च मत्येकामेति] एतत् चचनम्। अस्य वचनस्य 

बारुभद्री 

न षुनराक्तःतत्र हि सभ्यमाच्म्हणं न जयिनोऽपीति भावः।परिशेषान्तरमाह-यदा पुनरिति| 

दोषेण दोषेगेव विकेषान्तरमाह -यदाविति । उक्तप्रतिकज्ञायां मानमाह--पादोगच्छती- 

ति | कत्रीदीनां सरवैषामपि पापप्रा्िपरतिपादनेनेतद्वचनव्ररात् सर्वेऽपि दुटसवेन, 
क क 

दण्डथा इयथः नन्वेकस्यैव पापस्य कत्रौदीनां पादरूपांश्चतः प्रा्षिरेति रामेन दृण्डोऽ 
ॐ, न ४५ 

प्येतेषामेक एव स्यान्न पथक् पकृ इत्यत भाइ -ए तच्चेति | उक्तवचन चेयथः । सस्य वच- 

; १९ भ, क च, क 

नस्य दोषप्रातिपादने तात्पर्य, नव्वश्रतो दोषभ्रापणे इयथः । उक्तऽथ न्यायस्य जमिनीयस्य 

१.३य० ४. | २. ग. रस्यदुष्टता तदा । ३.* क. दातुराज्ञोदमन्या । ४. मञु० ८. १७. 

५, स्मरणात् 1 &. भ्य ४.1 ७. थद् रप्ताजेतुदण्डावेषिपरादिति । ८. त. जितः । ९.थ. 

ध, स विचायिमणियदि दोषवान् 1 तदा। १०, ख. द्. शेऽठ! ११. स, सभ्याद्ण्डावद््युकया । 

+ 

४, 



१९९९ याङ्गवल्क्यस्मृतिः [व्यवहाराध्याये 

पादनपरं न पुनरेकस्यैव पापाप्वस्य विभागायं--कतृसमवायिफर्जननस्वभाव 
त्वादप्रवष्य ॥ ३०५ ॥ 

न्यायतो निणीतव्यवहारस्य प्रत्या व्ुयितुरदण्डमाह- 

यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । 
5 तमायान्तं पुनजिता दापयेहयुणे द्मम् ॥ ३०६ ॥ 

यः पुनर्न्यायमागण पराजितोऽपि ओद्धत्यान्नाहं पराजितोऽस्मीति मन्यते 
[^> 

वथेव--यो मन्येताजितोऽस्मीतीत्यादि ॥ ३०६ ॥ 
स्पष्टाः श्नेकः ॥ ३०६ ॥ 

म मा ता तभा भि मेके 

सुबोधिनी 
दोषप्रतिपादनमनरे तात्प न त्व॑शतो दोषप्रापणायेव्यंथैः । तत्न हेतुमाह कर्त्त । 

अयमथः - “"ज्ञाङ्धफल भ्रयोक्तारे तद्छक्षण्वात् ` इस्यनेन न्यायेन यः कता तस्मिन्नेव फलं 

समवेतमिति । तच्च फर द्विविधम् देहिकं पारराकिकं चेति । रेहिकं तु धर्मश्ञाखरोत्तं 
दण्डादि । «“पारकाकिकं?” तु नरकादि । एवस्थिते, "रागात्" इ स्यु पक्रम्य “सभ्याः पृथक् 
प्रथक् दण्ड्या विवादात् द्विगुणं दमम्*? इति परतिपुरष दण्डरूपसम्पूणेफरूसम्बन्धाविधानात् 

अपूर्यैस्य च यनच्र कतैरि स्वयमुस्पन्न तत्रव फ रेत्पादकस्व भावत्वाच्च प्रत्येकं समम्रफलसम्ब 
धाक्ेध्यन्यथानुपपस्या प्रत्येकं समभदुरितापूवेसम्बन्ध इति ॥ ३०५॥ 

बाख्भट्ी 
मानत्वं सुचथन् हेतुमाह-- कूतृ समेति | इनः भाक् यथोक्तमिल्यपपाठः “ श्ाख्चफङं 

प्रयोक्तरि, तद्यश्चणत्वात् > ईति जमिनीयन्यायेन यः कतौ तरिमन्नेव फलं संमतमिति 
लभ्यते| तन्न फलं द्विविधम्, एेहिकं,पारराकिकंच। तत्र प्रङृते एेहिकं धर्मशाख्योक्तदण्डादिः 
पारलोफिकं भरकादि। एवेस्थिते *"रागाछ्धामात् "इत्युपक्रम्य “सभ्याः एक् पथक् दण्डथाः? 

इति प्रतिपुरुषमेदिकदण्डरूपसम्पूर्णफरुसम्बंधावेधानात् अपूवस्य च यत्र कर्तरि स्वयसुप्पननं 

तत्रैव फरोष्पादकःवस्वमावकध्वात् प्रव्येकं समग्रफलसस्बन्ध्विध्यजुपपस्यु प्रत्येकं समभर 
एवा पूर्वसम्बघः इति भावः । प्रलयावक्तयितुः वादिपरतिवाचन्यतरस्य ओ्त्यादिना इति 
भवः ॥ ३०५ ॥ 

भपिग्युक्कमे हष्याह-- पराजितो ऽपीति] छिडर्थाऽविवक्षितः इत्याह-मन्यते इतिं 

१.ख. न पुनरेककैस्येव | २.ख.ग. ङ. विभागाय । यथोक्तम् । कतुंसमवा । 
६ अ. द्. पाभिप्रयण्य । ४. थ. द. कतसमवा्यीति ५. त्ृक्षणलवादित्यतदुत्तर 
(तस्मात् स्वयं प्रयोगेस्यात्" इति सूत्रशेषः । ३. थ. द. तीस्मि ७-- द. ७. १०, 
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तमायान्तं कूटटेख्याद॒षन्यासेन पुनधेमीधिकरणमाधतिष्ठन्तं धमेण पुनः पराजयं 
नीत्वा द्विगुण दण्डं दापयेत् ॥ नारदेनाप्युक्त--"‹ तीरितं चनुरिष्ट च॑ यो मन्येत 
विधमतः। द्विगुण दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत्।।'* इति । तीरितं साक्षिटेस्या- 
दिनिर्णीतमनुद्रेतदण्डम् । अनुशिष्टमुदरूतदण्डं दण्डपयैन्तं नतमिति यावत् | 
यत्पुनमनुवचनं-* तीरितं चानुरिष्ट च यत्र क्वचनाषरे्यते । कृतं ॒तद्ध्भतो ज्ञेयं 

ऋणादानाद्यखिरुभ्यवहारसबधितया यथास्थानं युक्स्याऽऽगमानुसारेण प्राक्षोऽपि हि 

सुबोधिनी 
नारद्वचनंस्थतीरितकाब्दाथंमाद-- तीरितमित्यादिना अजुद्धतदण्डमिष्तन्तेन | 

अनुदिष्टशब्दथिमाह--अनुशिष्टभियादिना यावदियन्तेन | नचु सीरितं चेति नरेदा- 
को निर्णीतस्य व्यवहारस्य दण्डावटम्भ (द्ट ?) पुरस्सरं पुनःकरणं प्रतीयते, मनुवचनेत्वेत 
द्ेपरी्यम् । अतः परस्परविरोध इत्याशङ्कय परिहरति-यत्पुनर्मनुवचनमित्यादिना । 

जयमभिप्रौयः-- धर्मतो भ्यवहारो निर्णीत इति निश्चिते पुनः सख एव व्यवहारो न निषव- 

नीय इत्युच्यते, न पुनधमेतो निणीतं न वेति सन्देहे न निवेतेनीय इ्युच्यत इति । 
एतदुक्तं भवति । नारदवचनं संशय विषयं मनुवचनं निश्चितविषयमिति ॥ ३०६ ॥ 

बाङुभद्री 
आयान्तमिलस्य न्याख्या-- वृूटोति। आदिनो सथा साक्ष्यदिपरिग्रहः । पुनः- पश्ात् । 

एवमग्रेऽपि । धमीति--तन्निणयस्थानमित्यथः । भधिशीङ्िति कमेत्वं तेनाध्म कृतेऽपि 

स्वयमधमो न कार्यो दोषादित्याह- धर्मेणेति | विरोधं परिहतं -सविश्षेषनारदसम्मति 

माह-नारेति | तीरितभेत्यस्य व्याख्या-- साक्षीति | आदिना सुक्थादिपरिमरहः । 

अन्विति--भगृह्यीतदण्डमिस्यथः । अनुिष्टमियस्य भ्यास्या- उद्धतोते | गृहीतदण्ड- 

मिस्यथैः। तथानिणयपूवंकमिति भावः।तदाह-- दण्डेति| विधमैतः इत्यत्र तृतीयान्तात्तसिः 

अधर्महेतुकं मन्येतेत्यर्थः । तमिति हषः । आस्थाय--दापधेष्वा। पुनः- पश्चात् उद्धरेत्, 

निश्चिनुयात् । ननु नारदतोनिर्णीतस्यापि स्यवहारस्य तथासतिदण्डावष्टमपुरःसरपुनः 

करणं प्रतीयते, मानवे तु तद्वेपरात्याभिति मिथो विरो इत्यत आह-- यत्पुनरिति । 

यन्न कचन धमीधिकरणे य्य वहारपदं धमेतस्तीरितं-पारतीरकमससाक्तौ- तथामिश्चितं भसों 
न पुनः प्रवर्तेत; यश्नकेवरूं बाचासत्यस्वनोक्ते किन्त्वनुशब्दोत्तरं रिष्टं सदण्डं च कत 

 ५.ख. ङ, चादाशेषट वायो । २.-९. २३३. 1 ३. स्थतामाहेल्यादि । ४. त. अन्विति 

भतुरिष्ट । द. उरब्दा । ५. थ. द्. नारदवचनेनि } &. थ. दृ. दण्डावष्टम्भपुरस्मरणं 

थ. अत्राय । ८. क. श्री (य) ते। ९. त. तमिति) 



११३४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [भ्यवहाराध्याये 

न तस्पराज्ञो निवर्तयेत्” इति तदधिप्रयथिनोर्यतरवचनाद्वयवहारस्याऽघमभतेा इत्च 
ताशङ्कायां पुनर्ियुणदण्डयप्रतिज्ञाप्रवक व्यवहारि प्रवतेयेत् , न पुनधंमंतो इततत्वनि 

स्चयेऽपि राज्ञा छो मादिना प्रबतेषितव्य इयेवपस्म् | यत्पुनच्रपान्तरेणापि न्यायापेते 

कार्य निवार्घ॑तं तदपि सम्यक्परक्षिणिन धर्म्ये पथि स्थापनीयम्--*“न्यायापेतं यदन्येन 

राज्ञाऽ्ञानकृत भवेत्।तदप्यन्यायविहितं पुनन्योम्येनिवेरायेत् ||इति स्मरणात् ॥२९६ 
अन्यायग्रहीतदण्डधनस्य गतिमाह- 

राक्ञाऽन्यायेन यो दण्डा गृहीतो वरूणाय तम् । 
निवेदय ददाद्िरभ्यः स्वयं त्रिशद्ुणीकृतम् ॥ २०७ ॥ 

अन्यायेन यो दण्डो राज्ञा खोभदिना गृहीतस्तं त्रंशद्गुणीकृतं वरुणायि- 

--राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो इत्यादि ॥ ३०७ ॥ 
ग्रागुक्छदानविध्यमुसरेण देयम् । चोदनामूरुष्वाच्चास्यां स्दतेरकरणेऽन्यथाकरणे वा 

प्रत्यवाय इत्येवं व्याख्येयम्। अन्यायेन वा राह्ा यो दण्डो गृहीतः स्वयमेवान्येनाशक्योऽपि 

कारयेत लिशदुगुणं वङ्णाय निवेद्य वि्रेभ्यो द्रद्यादिति सवे चतत् शरुतिस्ष्रलनुसारन्यायमेवे 
पाक 

सुबोधिनी 
माता पुण्यचरित्रकीर्तिविमलं यस्याम्बिका नामतः शाकस्यापरमूतिरायेचरितः श्री 

पष्टिः पिता । सोऽयं केोशिकवश्चभूषणमणिः श्रीभटविश्रेश्वरो विक्ञानेशवरस्क्तिभावंविषतो 

द्चश्चिरं वध॑ते॥ १ ॥ मत्रानुक्तं दुरुक्तं किमपि यदि भवेत् तद्धिसूक्तं ङषीरन् सङ्कथावन्ताो 

नार्मद 
तस्मा्ञो राजा कृतमेव विधान्न पुननिंवतयेदित्यथः।अभरेऽस्यान्वयः । तच्राऽऽदोनारदतात्पथै- 
मा ह--अर्थति। इत्त्वं नि ष्पद्रत्वम्। अत एव तत्र विधमतः इत्युक्तम्। पुनः पश्चात् मनु 

तास्पयंमाह -न पुनरिति-नास्ताल्यथः) जत एव तन्न धर्मतः युक्त पुनः पश्चात् धर्मतो 

म्यवहारो निणीतः इति निश्चये न पुनस्तथेति नारद्तात्यर्थम्। तथा च नारदीयं संशयावेषयं 

मानवं निश्चितविषयामिति भावः। विशिषमाह--यत्पुनसिति । न्यायपपेततं तद्रहितं । न्या- 

यायेतस्वे हेतुः--अज्ञानकृत भिति | एनःकरणे हेतुमाह--अन्यायाषोहतभिति । भन्या- 

यविहितं तद्पीलथः ॥ ३०६ ॥ 
गृहीतिति--भन्यायेन गृहीतस्य दृण्डरूपस्य धनेनेदयथः । कचेदृण्डस्येव्येव पाठः| 

अन्यायेनेति छेदं इव्याह-अन्यायेनेति। चत्र निमित्तमाद--खोभेति। वरूणाय निवेद्यल्यस्या- 

यमाह--वरुणायेदाभेति । न ममेति शेषः । स्वयञ्च स्वयमेवदोवस्यापनाथेमिदम् । 

` क. न पुनर्मे! २. ल. ष्टोमादू द.थ. द. विभवा । ४. त. 'पोयिभिः 

दु, पटिम । ५, त. त्तिमात्राषै । 
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दमिति संकल्प्य ब्राह्मणेभ्यः खयं दयात् । य्मादण्डख्येण यावत्गृहीतमन्यायेन 

तावत्तसमै प्रतिदेयम् -इतरथाऽपहासोषमरसङ्कत् । अन्यायेन दण्डग्रहणे प्वसामिनः 
स्व्वविच्छेदामावा् | ३०७ ॥ 

इति श्रीमत्पद्मनाभमद्धोपाध्यायात्मजस्य श्रीमतपरमहंसपस्िजकाचायज्ञाने 

व्यवसेयमिति प्रथमोदयानुरक्तो निखिरूमहीमण्डलरं निजं कृत्वा पाख्यति । सततसुर्वी 

मिति ब्व नेषनरपसविता इति निरस्तम्यसनक्मः कृतविपक्षचरित्रविपयंयः दपाकतैरादय- 
क क. 

सञुद् तकटकोहरिरिवेष्टमायतन -श्रियः ॥ इति याज्ञवत्कीये परमभदहरकप्रणीते ध्मरास्र 

विश्वरूपक्रतविवरणवबारकडायां दिति ऽध्यायस्समाप्तः ॥ 

सुबोधिनी 
महान्तो यदुपङ्ृतिविधो शीखमेषामवन्त्रम्। आरोक रोकहेतोः दधति हि नि बेउध्वान्तसुद्रा 

सयन्तः प्ररेयांञ्ुप्रदीपद्यमणिमणिगणास्तच्च को हेतुरास्ते ॥ २॥ 

| इति श्रीमहपण्डितसूरिश्रीपेष्धिभद्विश्वश्वरावेरचितायां मिताक्षराग्याल्यायां 
सुबोधिन्याष्यायां व्यवहारछोको दितीयोऽध्यायः ॥ 

वारुभद्धी 
न्यूनतां परिदरति- यस्माच्चेति | चः समुच्चये व्युत्क्रमे च। विपक्षे बाधकमाह- इतरथा 

इति । तददाने इल्यथः । ननु दण्डस्वामिस्वं राक एवेति कमापहारदोषः। जत - आह 
अन्यायोति। सतिसक्तमी । एवञ्च परस्वम्रहणं तथेति बोध्यम् । यत्त॒ मबुनोक्त--*"भप्सु 
प्रवेदय तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् । श्रुतदृत्तापसम्पन्ने ब्राह्यणे भरविपादयेत् ॥ ईशो दण्डस्य 
वरूणो रज्ञां दण्डधरो हि सः। ईंशस्सवंस्य जगतो ब्राह्यणो वेदपारगः >| 
हंति तत्पातकविषयम् न्यायगृद्ीतविषयम् । अत एव “'्नाददीत चृपस्साधुः महापात- 

किनि धनम् । आददानस्स तद्धोमात्तन दोषेण शप्यते ॥:: ईतिपू्वैमध्यवहितम्। 

ध्यत्र वजयते राजा पापङृद्धथो धनागमम् । तञ केन जीयन्ते मानवा दीधरजीविनः ॥ 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोक्तानि विकलां प्रथक् | बालाश्च न प्रमीयन्ते 
विङृतन्न च जायते ॥ ” ईत्यमरे च तथो्छम् । प्रवेश्य प्रक्षिप्य वरूणायेद्भेति प्राग्वत् 

देश इति पूवस्य प्रतिपत्ति वेधेरथवादोऽयम् । एुवमञ्मीयावापै । जायन्ते इति वर्तमान 
मविवाक्षितम् 1 विकृतं करणादिहीनमित्यथः ॥ ३०७ ॥ इति शिवम् ॥ 

इति श्रीमन्मिताक्चराव्याख्याने महादवभद्वातजोमाङ्गनवेयनाथााङ्गभूतटाङ्न- 
04 क र ^. प (कन्यके ष्णजननीपायगुण्डोपाल्यश्रीरक्ष्मीदेवीषेराचैते रकष्माभिधे न्यवहारप्रकरणं समाप्तम् 

१. क. प्रतिदेयमित । २. ख. अन्यायदण्ड | ग. घ. अन्ययिद । ३. ख. घ, दाभा- 
वत् । ४. क स्यपरमभ । ५.९ २४४, ६.९, २४३. ] ७.--९. २४६. ५. 



११३६ याङ्ञवस्ल्यस्म्रतिः [ व्यवहाराध्याये 

>  &@ च 

शरभक्षरकङ्ृतौ ्जुमिताक्षरायां याज्ञवस्व्यधर्मराल्विवृतो दवितीयोऽभ्यायः सम्धूणेः॥ 
अस्मिन्नध्याये प्रकरणानुक्रमणिका कथ्यत- 

आद्यं व्यवहारमातृकाप्रकरणम् 

९ सापारणासाषारणव्यवहार- 

१9 

१९१ 

१२ 

मातृका प्रकरणम् 

ऋणादानम् 

निःशक्षेपप्रकरणम् 

साकषिखक्षणम् 

टेख्यरक्षणम् 

दिव्यस्वरूपकथनम् 

दायविभागः 

सीमाविवादः 

स्वामिपाङ्विवादः 

अस्वामिविक्रयः 

दत्ताप्रदानिकम् 

१३ त्रतानुश्चयः 

१४ अभ्युपेव्याऽदुश्रूषा 

१५ 

१६ 

१९७ 

१८ 

१९, 

9. 

२१ 

२९ 

२२ 

२४ 

(4 

इति पञ्चरविंशातिभकरणानि ॥ 

संविद्रयतिक्रमः 

वेतनादानम् 

यतसमाहयाल्यम् 

वाक्पारुष्यम् 

दण्डपारुष्यम् 

साहसम् 

विक्रीयाऽसप्रदानम् 

सम्भूयसमुत्थानम् 

स्तेयप्रकरणम् 

ल्रीतम्रहणम् 

परकीणेकम् 

उन्तमो पपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः 

धर्मेराख्रस्य विवृतिविज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ 



-ॐ{ अथ प्रायधित्ताध्यायः {~ 

भ तत्नाऽऽश्भेचप्रकरणम् २ 
श्रीगणदाय नमः | श्रीसरष्ठव्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः| गृहस्थाश्रमिणां 

निव्यनेमिन्तिका धमी उक्ताः; अभिषिकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थविदेषस्य गुणधमश्च 
प्रदिताः; अधुना तदधिकारसंकोचहतुभूताशौचप्रतिपादनसुखेन तेषामपरादाः 
प्रतिपायन्ते। आज्ौचशब्देन च काँरस्नानायपनोयः पिण्डादकदानादिविषेः अध्यय- 
नदिपथरुदास्य च निमित्तभूतः पुरुषगतः कश्चनतिशयः कथ्यते न पुनः कमी- 
नधिकारमात्रम्--““ अञ्ुद्धा बान्धवाः सर्वे" ह्यादावड्युद्ररग्दाभिधानात् ; अद्यु- 

द्श्ब्दस्य चं ब्रद्धभ्यवहरिऽनाहिताथिदीक्षितादावनधेकास्मित्रे प्रयोगमावात् बद्ध 

व्यवहारग्युतत्तिनिवन्धनलयाच् शब्धार्थावगतेः । कँ च यदाराौध्चैनां दानाद्विनिष- 

घदशनात् र्तदयोग्यवमादोचशव्दाभिव्रेयं कल्प्यते, तदि उदकदानादिविप्रिदशं- 
नात् तद्योग्यत्वमप्यमिघयं स्यात् । तत्रानेकाथकत्पनादोषप्रसंग इ्युपक्षणीपोऽयं 

पक्षः | 
तत्राऽऽदौचिभिः सपिण्डयियेत्कतैव्यं तत्तावदाह-- 

उनदहिवष् निखनेन्न कुयोदुदकं ततः । 

आदमेशानादनुब्य इतरो ज्ञातिभिर्मृतः ॥ १ ॥ 

यमसूक्तं तथा गशौथा जपद्धिलौकिकाथिना | 

स दग्धग्य उपेतशेदाहिताग्न्यावृताथवत् ॥ २ ॥ 

उने अपिर दवे वर्षे ययं स ऊनद्धिवषै्तं प्रेतं निखनेत् भूमाववटं 
जामाता णा 

१. क. ध्मश्च दश्चिता० । २ ख. ग. पवादः प्रतिपाये०। ३. ख. काठः स्नाना०। ४. क. 

दासस्यन निपि०। ५ मनुः ५. ५०। ६. ख. ग. वशद्धताभिधानात्। अव्रा्च०। ७. ग शब्दस्य 

च वुद्धव्य1हारेणाऽऽदितामि०। ख. शब्दस्य च व्यवहा०। <. ख. तद्प्ययोग्यत्वमा०। ९. ख. स्मा 

नादचु° । १०. ग. गाथां जपाद्धे । 4३. ख. ग. यरयासावूनदि° । 
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कत्वा निदष्यान्न पुनट॑दयेदेय्थः । न च ^ स हृत्प्रसिञ्चन्दयुदकम् ” इत्यादिभिः 
्रेतेदेरेन विहितपुदकदानाद्यौष्वंदो्कं कुर्यात् । सयं च॒ गन्धमा्यानुडेपनादि- 
भिरठङ्कत्य शुचो भूमो श्मशानादन्यत्ास्थिनिचधरराहितायां बहिप्रोमानिखननीयः ; 
यथाऽऽह मनुः--““ ऊनद्विवार्षिकं व्रेतं निदध्युर्बान्धवा बहिः । अरु्कृत्य शुचौ 
भूमावस्थिसंचयनाद्ते ॥ नास्य कार्योऽभ्निसस्कारो नास्य कार्योदकक्रिया । अरण्ये 
काष्ठवद्यक्तवा कषपयुस्म्यहमेव तु1।)१ * ८‹अरण्ये काष्ठवस्यक्ताइत्यस्यायमथः--यथाऽरण्य 
काष्ठं त्यक्त्वोदास्तीनास्तद्धिषये भवन्ति तथोनद्धिवार्षिकमपि निखातायां भूमौ परि. 
त्यज्य ॒तैद्विषयश्रादाचौष्वेदेहिकेषु उदासीनैमेवितम्यमित्याचारादिग्र्तश्राद्धायभवोऽ- 
नेन दृष्टान्तेन सूच्यते | शर्वश्च धृतेनाभ्यञ्य यमगाथा मायद्धिनिधातन्यः | *‹ उन- 
दवैवाषकं प्रेतं घृताक्तं निखनेद्रहिः } यमगाथा गायमानो यमसूक्तमनुस्मरन ॥" इति 
यमस्मरणात् । 

ततस्तस्मादुनद्विषार्षिकादितरः प्रणेद्धिवर्षो यो मृतोऽसौ समैश्ानपयेन्तं ज्ञा- 
तिभिः सपिण्डैः समानोदकेश्च ययष्ठपुरःसरैरनुत्रज्योऽनुगन्तम्योऽस्मदिव बचनादून- 
द्विवषेस्यानुगभनं नियतमिति गम्यते। अनुगम्य च ““ पेयिवांसम् ” ईध्यादि यमसूक्तं 
यमदैवत्या गाथाश्च जपद्विर्छोकिकेनासंस्कृतेनभ्निना दग्धव्यो यदि जातारणिनाँस्ति; 
तत्सद्धवे तु तन्माथेतेन दग्धम्यो न लोक्षकेन--तस्याग्नेस पायकायेमात्राथवेमो- 

त्तेः । डोकिकैश्च चाण्डाटाग्न्यादिव्यतिरिक्तो प्राह्य--“' चाण्डाङभ्रिसेध्याभनिः 
सूतिकाभ्रिश्च कर्हिचित् । पतितश्निश्विताश्निश्च न शिष्ठग्रहणोविर्तः |") इति देवल- 
स्मरणात् । छोगोक्षिणा चात्र  किदेष उक्तः--५ तूष्णीमेवोदकं कुबीचृष्णी संस्कार- 

मेव च । सर्वेषां कृतचूडानामन्यत्रा्पाच्छया द्वयम् ॥ इति । अयमथैः-- चौल- 
कमीन्तरकैल नियनेनान्न्युदकर्सीनं कार्यम् । अन्यत्रापि नामकरणोदृध्वेमकृतचूडेऽ- 
पच्छया प्रेताभ्युदयकामनया हयमन्य॒दकदानत्मकं तूष्णी कर्य, न नियमेनेति 

$; प्राय ४; ६२. क. तिचयप्रिदितया० । ३. ख. किपेयु० । ४.--५, ६८, ९. । 

५. ग. च्यववेस्ययम । &. ख. ग. मपिखाताया० । ७. ख. ग. तदिषये श्राद्धा । <. ख. 

तंच धुतेमाभ्यर । क. शव धुते ।९. ख. गः सार्थाः पठण । क. निधातव्यम् । १०. 

खं. स्म॑श्षान० । ११. ख, ग. मपममनियत > । १२. ऋ०. अ. ७; ऊ. &, व. +*४; ५, &.॥ 

१६. ख. ग, ऊोकिकामिश्च०। $४. ख. म. प्ता सति» | १५ ख. म. कार नि०। 
१६. क, दानका्ै । १७. क. कुक्चोलेऽ्पी ८. क्छ, कृ किषमेतेति किण | 
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विकल्पः} मनुनाऽप्यत्र विशेषो द्धितः--““नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धतरैरदकक्रिय। 
जातदन्तस्य वा कुर्यानान्नि वाऽपि" कृते साति ॥'§इति"। उदकम्रहणं साहचर्यादग्नि- 
संस्कारस्या्युपकक्षणाथम्-“' नत्रिवष॑स्य इति वचनात् । कुर्धमपेश्षया चूडो- 
त्कषरेऽपि उषत्रयादूध्नैमग््ुदकर्दोननियमोऽवगम्यते | रौगाक्षिवचनाद्रषत्रयातपरागपि 
छृतचूडस्य तयोनियम इति विवेचनीयम् ॥ 

उपेतश्चेदयद्ुपनीतस्तहिं आहिताग्न्यादृता याहितश्चेदानप्रक्रियया स्वगृह्यादि- 
प्रसिद्धया ख किकाश्निनैव दग्न्यः । अ्थवस्मयोजनवत् । अयमर्थः--यदयस्य 
कुम्तदवारं कायरूपं प्रयोजनं संभवति भूमिजोषणप्ोक्षणादि तेदुपादेयम् । यलयुन- 
दृत्तप्रयोजनं पात्रयोजनादि तनिवतेते । तथा छौकिकाभिविर्धनेनोपनीतस्यानाहि- 
ता्रगृह्या्निना दाहविधानेन चापहृतग्रयोजनत्वादाहवनीयादेरपि निष्ठत्तिरिति ॥ 
अग्न्यन्तरविधाने च वृद्धयाक्चवत्क्येनोक्तम्--** आहिताभियेथान्यायं दग्धन्यान्निभे- 

रमरिभिः | अनाहिताभनिरेकेन रौकिकेनापरो जनः |» इति । न च शयुद्रेण समश्चानं 
प्रति अभ्निकाष्ठादिनथनं कायेम्---““ यस्यानयति ुद्रोऽश्च दैणं काष्ठं हवीषि च । 
परततवे हि सदा तस्य स चाधर्मेण छ्प्यते ॥”› इति यमस्मरणात् | तथा दाहर्च 
स्नपनायनन्तरं कायंः--“्रेतं दहेच्छुभैगेन्धैः स्नापितं छग्विभूषितम् | इति 
स्मरणात् । प्रचेतसाऽप्यक्तं “' स्ननिं प्रेतस्य पुत्रचैषेख्रायैः पूजनं ततः । नम्रदेहं 
देनैव किंञ्चिदेयं परित्यजेत्" इति--किश्वंदेयमिति--राववच्नैकदें स्मशान- 
वास्यं देयं परित्यजेदिव्यथः । तथौ प्रेतस्य निरैरणेऽपि मनुना विशेषो दाक्षितंः- 
“न विग्रं स्वे$ं तिष्ठतु मृतं दद्रेण हारयेत् । अस््ग्या द्याहतिः सा स्यच्छरुद्रस- 
परकैदषिता ॥”' अत्र च सष तिष्ठस्ु इत्यंविवक्षितम्-अस्म्तवादिदीषश्रवणात् ॥ 
“्दक्षिणिन मृतं स्रं परदरेण निैरेत्। परिचमेोत्तपपर्वे्ठु यथासंख्य द्विजातयः।'**२ 

¶. क. वाऽभिकृते०। खं. ग सति । उदक २.~-५. ७०. ३.ख. ग. पयुपलक्षणार्थम् । 
नातरि* । ४, ख. दकदानादिनिय ° 1 ५. ख. तत्तदुपादे०। ६. क. विधनिनौहितीमिः स्वगृह्या° | 
ग. विधानेनोपनीतस्याहितागरेः स्वगदया । ७. क. तृणकाष्ठहवींषि चम । ८. क. 
स्नातस्य । ९. क. पूजनं तथा* । १०. खः दित्यथेः । प्रेतनिरं ° ! ११. ग, न विप्रः स्व 
तिषठतयुभृतं चू । १२.--५. १०४. । १३.--५. ९२. | 
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तथा हारीतोऽपि---“न प्रामाभिमुखं प्रेतं हरेयुः? इति } यदा तु प्रोषितमरणे शरीरं 
न कम्यते तदाऽस्थिभिः प्रतिङ्ति कृतवा तेषामप्यलमे पणर: रौनकादिमृह्योक्तमार्गेण 
प्रतिकति कवा संस्कारः कायः । आशौचं चा दराहादिकमेव-** आहिता्िरचे- 

द्वसनू म्रियेत पुनः संस्कारं क्रत्वा श॒ववदाशौ चम्?” इतिः वसिष्ठलमरणात्॥ अन 
हितभनस्तु तिरात्र-““सुपि्ेनख्स मिभ्रैद्ग्चव्यर्च तथाऽभचिना । मसौ स्वगीय डोकाय 
स्वहितयुक्त्वा व बन्धवैः ॥ एं पर्णदारं द्वा त्रिरात्रमदाचिभवेत् | इति 
वचनात् । ततर्चायमधेः-नामकरणादवौ ङ्िखननमेव, न चोदकदानादि; तत ऊर्व 

यावत् त्रिवष वैकल्पिकमन्युदकदानम् ; ततः पटं या्रहुपनयनं तुर्ष्णमिवाम्नुद- 
कदानं नियतम् ; वषेतनयास्ागपि कृतचूडस्य उपनयनादूर्वं॑पुनराहिताग्न्याटता 
दाहं कृत्वा सवमेष्वदहिकं कार्यम् । अये तु विषः उपनीतस्य ठौकिकाग्निना 
दाहः कायः, अनाहितम्रगृह्यािना दाहो यथासंभवं पात्रयोजनं च कार्यम् ॥ १।२॥ 

संस्कारानन्प॑रं किं कर्तव्यमित्यत आह- 

सप्तमादरम।द्याऽपि ज्ञ।तयोऽभ्युपयन्लयपः। 

अपनःशोशुचदघमनेन पितदिङ्मुखाः ॥ ३ ॥ 
सप्तमादिवसादवाग्ददामदिवसाद्रा ज्ञातयः समानगोत्रा: सपिण्डाः समानो- 

द्काश्च * "अपनः शोड्युचदघम्)? ह्यनेन मन्तरेण दक्षिणाभिग्रुखाः अपः अभ्युपयन्ति 
अभ्युपगमनेन तव्मयोजनभूटोदर्कदानविशिष्टमम्युपगमनं रक्षयते--“* एवं माता- 
महाचाथः? इत्यनन्तरं उदकदानस्यःतिदेशदेनात् । एतचायुग्माघु तिथिषु कार्यम्-- 
“प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनवमेषू्रकाक्रिया” ति गौतमस्मरणात् ॥ एतच्च स्नानानन्तरं 
कायैम्--““लरीरममग्रो संयोज्यानवेक्षमाणा अपोऽम्युपयन्ति" इति शातातपस्मरणात्॥ 
तथा प्रचेतसाऽप्यत्र विषो दशितः-“पप्रेतस्य बान्धवा यथादरद्धमुदकमवतीय नोद्धष- 
येयुरुदकान्ते प्रसिञ्चेयुरपसन्ययज्ञोपवीतवाससो दक्षिणाभिमुखा ब्राह्मणस्योददमुखाः 
रि त सलत श 

१. क. सन्परृतः पुन ० । ग. सन्लियते । २.--४, ३७. । ३. ख. अनाहिताभिस्तु° । 
४. ख. द्युक्त्वासबान्ध० । ५. ग. नन्त कतव्य । ६. अ.० 4; अ.७, व. ५, | 
७. ख. दक्षिणामुखाः । ८. ग. भूतपुदकदानं विषिष्टं रक्ष्यते । ९. भ्रा० ४, । 
१०. ख. मसत्समेधूदक° । १ १.--¶४. ४०. । 
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्रा्युखाश्च राजन्यवेद्ययोः” इति । स्यन्ते तु यावन्त्याशौचाेनानि तावदु - 
दकदानस्थाढृत्तिर्क्ता ; यथाऽऽह विष्णुः--,ः यावद्ारोचच तावत्परेतस्योदकं पिण्डं च 
द्यः इति । तथा प्रचेतस।पयुक्तम्--*“ दिने दिनेऽज्लटीन्पूणीन्धरदयाय्मेतकार- 
णात् । तावद्वृद्धिश्च कतग्या यावविवण्डः समाप्यते॥ इति ॥ प्रतिदिनमज्ञटीनां 
द्धिः कायो यावदरामः पिण्डः समाप्यत इव्यथः | यदयप्भनयोर्गुरुखधुकल्पयो- 

रन्यतरानुष्ठानेनापि शाल्नाथैः सिद्धः ; तथाऽपि बडङकेशावहत्वेन गुरुतरकवये 
्ह्यनुपपत्तः प्रतस्योपकारातिरयो भविष्यतीति कल्पनीयम् । अन्यथा गुरुतर- 
कट्पार्म्नानस्यानथक्थप्रसंगात् । वसिष्ठेनापि विदेपोऽभिहितः--““ सब्योत्तराभ्यां 
पाणिम्यसुदकक्रियां दूर्वःरन्? ईति ॥ ३ ॥ 

५ 

+ अ ^. 

वक्ष्यमाणसकरखसषकनाम ".त्रदियणविशिशदकदानस्यासमानमेतरषु मातामहादिष्वतिदेश्माह- 
५ 0 

एव मात।महाचायप्रेतानासदकक्रिया । 

कामोदकं सखिप्रत्तास्वखीयश्वशुरविजाम् ॥ ४ ॥ 

यथा सगोत्रसपिण्डानां प्रेतानासुदकं दीयते तथा मातामहानामाचार्याणां 
च प्रेतानां निव्यमुदकक्रिया कायो । सखा मित्रे, प्रत्ताः परिणीता दुहिवृभगिन्या- 
दयः, स्वल्लीयो भागिनेयः, श्वरुरः प्रसिद्धः, ऋत्विजो याजकाः, एतेषं सख्यादी- 
नां प्रेतानां कामोदकं कायम् | काम इच्छा, कमिनोदकदानं कामोदकं; प्रेता- 
भ्युदयकामनायां सव्यामुदकं देयम् , असत्यां न देयमिति अकरणे प्रत्यवायो ना- 

स्तीव्यथः ॥ 9 ॥ 
उदकदाने युणविधिमाह--- 

सकरृससिञ्चन्त्युदकं नामगोत्रेण वाग्यताः | 

तच्चदकदानमित्थं कन्यम् ] सपिण्डाः समानोदकाङ्च मौनिनो भूत्वा 

प्रेतस्य नामगोत्रे उच्वाये अमुकनामा व्रेतोऽमुकमेनतरस्तृप्यविति सङ्कदेवोदकं प्रक्षि 

१.--१९. १३ । २. ख. दद्वः प्रक०। ३. ग. शाघ्चार्थ॑तिद्धिः । ४. ख. त्पाम्नातस्य। 
५.--४. १२. ! ६, ख. गोत्रादिभिशणे्विशचिषटस्योदकदानस्य समान ० । ङ. विशिषटस्योदक° । 
४.ख. ग. एषां सल्यादी० । 
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ञ्चेथुः, ज्रिवौ--५५ त्रिः प्रत्येकं कयः व्रेतस्तप्यतु इति प्रचेतःस्मरणात् | 
प्रतिदिनमञ्जच्ब्र्धस्तु प्रतिपादितैव | तथा अयमपि विक्ेषस्तनेवोक्तः---““ नदी- 
कूरं तता गत्वा शचं कृता यथार्थवत् । वन्नं क्दोधयदादौ ततः स्नानं समा- 
चरेत् ॥ सचैरस्तु ततः स्नाला शुचिः प्रयतमानसः | पाषाणं तत धायं विप्र 
दद्यादाज्लटीन् ॥ द्वादशा क्षलनिये दघद्विर पम्चदरा स्मृताः ! त्रिशच्छरद्ाय 
दातव्यास्ततः संप्रविरेदरृहम् ॥ ठतः स्नानं पुनः कार्य॑गृहशौचे च कार- 
येत् ।'! इति ॥ 

सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदकदानप्रतिषेधमाह-~ 

न बह्मचारिणः कुयुरूद्कं पतितास्तथा ॥ ५ ॥ 
ज्ञातिवे सत्यपि ब्रह्मचारिणः समावतेनपयेन्तं, पतिताश्च प्रच्युतद्विजाति- 

धमौधिकारा, उदकादिदानं न यैः । ब्रह्मचर्योचरकाछं प्रवै॑मृतानां सपिष्डादी- 
नामुदकदानमा्चौचं च कुयोदेव ; यथाऽऽह मनुः--' आदिष्टी नोदकं कुर्यादा 

रतस्य. समापनात् । समाप्ते तूदकं ईत्वा व्रिरात्रमशाचेभवेत् |" इति आदिष्टी 
((ब्रह्मशारयस्यपोश्चानकमे कुर दिवा मा स्वाप्सीः"इ्यादिव्रतदिरयोगादग्रह्चायुच्यते। 
एतच्च पित्रादिव्यतिरेकेणेति वक्ष्यति-- आचायेपित्रपाध्यायान् ? ह्यत्र । 

आचाथेः पुनरेवं मन्यते--आदिष्टीति प्रकरान्तप्रायाधित्तः कथ्यते तस्यैवायमुदकदा- 
नादिनिबेधः प्रायञित्तरूपत्रतसमाप्ुत्तरकारमुदकद।नायोचविधिरिति । तथा 
काबादानां चोदकदायिववं निभिद्धम्-““क्ीबादया नोदकं कुः स्तेना त्रात्या विधर्मिणः 

गर्भमवंदुहस्चैव सुराप्यस्चेव धोषैतः।” इति वृद्धमनुस्मरणात् ॥ ५ ॥ 

एवयमुदकद निऽकेतुविशेष्रतिषेधणुकला संप्रदानविरेषेण प्रतिषेधमाह-- 

पाषण्ड्यनाध्रितीः स्तनो भवैषन्यः कामगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नारोचोदकभाजनाः ॥ ६ ॥ 

नरक्चिरःकपालरदिश्रतिकह्यखिद्गधारणं पाषण्डं, तद्धिते यषां ते पाषण्डिनः; 
१. क. स्तेनेवदरितः-- नदी ० । २. ख. तत्र आदाय वि०। ३.ख, ग. जाति- 

कमाभि° + ४. क. सपिण्डानायुद० । ५. ख. तूदकं द्वा त्रिरा० । क° तूदकं कुयौलिरा० । 
६.-५. <<. { ७ .आश्वल्ा> $. २२. २. } <्.श्रा १५. । ९. ख. ग. विशेषप्रतिर । 

१०. ख. ग. श्रिताः स्तेना भर्तु ° । ११. ख० पाखण्डं तथेषां तेपा* । 
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अनाश्रिताः अधिकारे सत्यप्यङृताश्नमविरोषपसर्मरिहाः; स्तेनाः सुवणांयुत्तमदन्यहारणि :; 
भतृन्ः पतिघातिन्यः; कामगाः कुख्टाः;-आदिप्रहणात्छम्भनराह्मणवातिन्या गृह्य - 
म्ते--युराप्यो यातां या सुरा प्रतिषिद्धा तत्पानरताः; आत्मत्याणिन्यः विषाग्न्यद- 
कोद्रन्धनायेरात्मानं यास्यजन्ति । एते पाषण्डयादय, “* त्रिरात्रं दडरात्रं वा" इति 
वक्ष्ममाणध्याऽऽजौचस्योदकदानादौष्वेदेहिकस्य च भाजना न मवन्ति | माजयन्तीति 
माजनाः, सपिण्डादीनामारौचादिनिमित्तमूता न भवन्ति; अतस्तन्मरणे सपिण्डैरुद्= 
कदानादि न कायमिवयेतत्प्रतिपादनपरं वचनम् | सुराप्य इत्यादिषु टिङ्गमधिवाक्षे- 
तम्-- अनुपादयगतवात्+* । एतच बुद्धिपूवोेषयम् ; यथाऽऽह गातमः-“पप्रायो- 
ऽनाशकरद्लामिविषोदकोट्रन्धनप्रपतनेश्वच्छताम् '” दति । प्रायो महाप्रस्थानम् , 
अनाराकमनरानं, गिरिदिखरादवपातः प्रपतनम्। अत्र चेच्छताभिति विदेषणो- 
पादनात् प्रमादङृते दोषो नास्तीत्यवगन्तव्यम् । “ अथ कश्चित् प्रमादेन म्रियेता- 

0, 

न्युदकादेभिः । तस्फासोचं विधातव्यं कतव्या चोदकक्रिया।'' इत्यङ्गिरःस्मरणात् 
तथा मृतयुविशेषादपि आशौचादिनिषेवः---““ चाण्डाखादुदकात्सर्प॑दराहमणद्िुता- 
दपि ! दष्ठिम्यश्च पद्युम्यश्च मरण पाप्रकमेणाम् ॥ उदकं पिण्डदानं च प्रेतेभ्यो य- 
सदीयते । नोपतिष्ठति तत्सवंमन्तरिक्षे विनस्यति ॥'' इयते ¦ एतदर्पीच्छापूर्वहनर्म- 
विषयस्--गौतमक्चनेनेच्छापू्वकमेबोदकेन हतस्याऽऽशौर्चोदिनिषधस्योक्ततात् । 
अत्मपि ^“ चण्डाकादुदकात्सषात् †” इति तत्माहचयेदशेनादुद्पूरवैविषयत्वनिश्च 
यः | अतो द्पादिना चाण्डाखादीन् हन्तु गतो यस्तेमीरर्तस्तस्य “° सर्वेत एवात्मानं 
गोपायेत्? ईति विध्यतिक्रमानिमित्तः पिण्डदानादिनिषेधः । एतं दुष्टदंयादिम्रह- 

ण्ट णाथेमाभिुल्यन दफीदगच्छतो मरणेऽयं निषेध इत्यनुसंधेयम् । अयं चादौच॑नि- 

# ^“ ङ्ग च वचनं देश्चः कालोऽयं कर्मणः फलम् । मीमांसाकुदाखो; प्राहुरमुषादे- 

यपव्चकम् ॥'" 

१. क. विषराम्दुद्रन्ध० । २. प्रा० १८.। ३. ख वचनम् । अत्रं चसुरा०। ४. ख. 
वश्षितस्। "पिङ्गं च वचनं देषः कालोऽयं कमणः कलम् मापांसाडशलाः प्राहुरदपादेयपञ्चकम् ॥” 
इष्यतुपा० । ५.--१४. १२. । ६. ख. ग. पूर्वमामहनन० । ७. ख. स्याशञौचनिषे० । <. 
क यक्तेमरते हतस्य० । ख. ग. मारतस्तस्यायं ' सवै° । ९. ख. शौचप्रतिपेधो ° । 



११४४ याज्ञवस्क्थस्मृतिः [प्रायश्वित्ताध्याये 

बेधोदशाहादिकाटावच्छिन्स्य---“* हतानां नपगोविपरेरनवक्षं चात्मघातिनाम्” ईति 

तयः श्षौचस्य वक्ष्यमाणलात् ¦ तथा दाहादिकमप्येषां न कायैम्--: नाऽऽशोच 

नोदकं नाश्व न दाहा्ैयकमे च । व्रह्मदण्डहतानां च न कुयात्कटधारणम् |!” इति 

यमस्मरणात् । ब्रहमदण्डर्हेता ब्राह्मणदण्डहताः ] प्रेतवहनसाधने खटादि कटशब्दे- 

नोच्यते न चाहिताभिमभिमिदेहन्ति य्ञपत्रैश्वेयतत्--श्रुतिविहिताभ्रियज्ञपात्रादिप्र- 

तिपतिलोपग्रसङ्गात् } अयं स्मार्तो दाहादिनिषेधो विप्रादेहताहितामिविंषय नास्कन्द्- 

तीलयारङ्कनीयं -- यतर्चाण्डाखादिहताहितायिसबन्धिनामग्नियज्ञपात्राणां स्मृयन्तर 

परतिपचयन्तरं विधीयते--“ध्वैतानं प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे । पात्राणि त॒ दहे- 

दग्नौ यजमाने वृधा यृते॥” इति । तथा तच्छरीरस्यापि प्रतिपतत्यन्तरमुक्तम्-- 

४५ आलमनस्यागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया । तेषामपि तथा गङ्गातोये 

संस्थापनं हितम् इति सरणात् । तस्मादविङेषण सर्वेषां दहनादिनिषरध | अतः 

लेदादिना निषेधातिक्रमे प्रायस्ित्तं कतव्यम--““ छत्वाऽभिमुदकं खानं सपरन वहनं 

वाथाम् } रज्जच्छेदाश्रुपातं च ततकृच्छ्ैण शुष्यति ॥ इति स्मरणात् । एतच्च 

प्रयेकं बुद्ध वेदितव्यम् । अबुद्धिषरमकमरणे तु ““एपामन्यतम रेत यो वहेत दहेत वा) 

कटादकक्रियां कृता रच्छं सान्तपनं चरेत्।' इति संवताक्तं द्रष्टव्यम् | यैः 

पुनः ¢ तच्छवं केवरं स्प्रष्टमश्च वा पातितं यदि । पूरवोक्तानामकायी चेदेकरात्रममो- 

जनम् ।। इति स्परशौश्ुपातयोरूपत्रास उक्तः] ““असौ छच्छष्वराक्तस्च तथा बन्धन- 

च्छेदने वा मासं भेक्षाहारच्िषृवणं च !” इति स॒मन्तुना भेक्षाशैत्वसुक्तं तदप्यशक्त- 

स्मैव । एवमन्यान्यपि तद्िषयाणि स्मृतिवाक्यानि व्यवस्थापनीयानि । अयं च दाहा- 

दिप्रातिषेधो नियकर्मानुष्ठानासमथजीणवानपरस्थादिव्यतिरिक्तविषयः--तेषामम्यनु- 

्ाद्सनात्--““ बद्धः शौचस्मतेशच्तः परत्याख्याताभेषयक््रियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु 
मृग्बगन्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य विरात्मा शोचं द्वितीये वस्थिसंचयः । तृतीये तूदकं 

कृत्वा चतुथ श्राद्धमाचरेत् ॥ इति स्मरणात् ॥ 

एवं येनयेनोपाधिना आलहननं शाल्रतोऽभ्यनुज्ञायते तत्तद्यतिरिक्त- 

१ 
[व 

१. क ॒विप्रगोनुपहतानामन्व । र. प्रा० २१.।३ क. न दाहायं क्रमं चरेत् । ४. क. 

दण्डहता ब्ाह्मणहताः० । ५. क. अतिस्नदादिनानिषेधतिक्रमणप्राय ०। ६. क. सप्तकृ्दरषु खध्य ०। 
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-मार्गेणाऽऽमहनने श्राद्धादौध्वदेहिकेषु निषिद्धषु कँ पुनस्तेषां कायेमियपेक्षायां बृद्धयाज्च- 

वल्क्यकछगच्याम्यासुक्तं --““नारायणबष्िः कायो ऊोकगहीभयान्ैरेः । तथा तेषां 
भवेच्छौचं नान्यथेलत्रवीद्यमः ॥ तस्मात्तम्योऽपि दातव्यमनमेव सदक्षिणम् ॥'* इति 
ग्यासेनप्युक्त--“'सारायणं समुद्य रिवं वा यद्दीयते } तस्य शुद्धिकरं कमे 

तद्धवेनेतदन्यथा॥ "° इति| शवं नारायणाः प्रेतस्य जुद्धबापादनद्रारेण श्रद्वादि- 
संप्रदानत्वयोग्यतां जनयतीति ओष्वेदोहिकमपि सर्वै कांयमेव । अत एव ̀  षटार््रि- 
शन्मतेऽपि ओर्षवदेहिकस्याम्यनुज्ञा दद्यते-'“ गोव्राह्मणहतानां च पतितानां तथैव 

च । ऊर्व संषत्सरकुर्यातपरमेवौष्वदेहिकम् ॥'* इव्येवं संवत्सरादष्वमेवं नारायणव 

कृत्वौष्वदोहिकं कार्यम् ॥ 
नारायणबिश्चेत्थं कर्त्व॑ः कस्यांचिच्छुक्ैकादस्यां विष्णुं वैवस्वतं यमं 

च यथावदभ्यच्यं तत्समीपे मधुवृतष्ठुतांस्तिखर्भश्न्दशषण्डावेष्णुरूपणे प्रेतमनु- 
स्मरन्गरेतनामगोते उच्चार्य दक्षिणत्रेषु दर्भषु दक्षिणाभिमुखो द्त्वा गन्धादिभिरम्बय्ये 

पिण्डप्रवाहणान्तं कृत्वा नयां क्षिपेत् , न पल्यादिभ्यो दद्यात् | 
ततस्तस्यामेव राव्यामयुग्ान्त्राह्मणानामन््योपोषितः श्वोभूते मध्याहे विष्ण्वाराधने 

करत्वा एकोदिष्टविधिना तब्राह्मणपादग्रक्षाकनादितृपिप्ररनान्तं कृत्वा पिण्डपितृयज्ञा- 

बरृतेदेखनायवनेजनान्तं तूष्णीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे रिवाय यमाय च परििार- 
सहिताय चतुरः पिण्डान्दत्वा नामगोत्रसहितं तं प्रेतं संस्मृत्य विष्णोनम संकीत्यं 

पञ्चमं पिण्डं दद्यात् । ततो विप्रानाचान्तान्दक्षिणाभिस्तोषयित्वा तन्मध्ये चैकं 
गुणवत्तमं प्रेतबुद्धया स्मरन् गोभूहिरण्यादिभिरतिशयेन संतोष्य ततः पवित्रपा- 

णिमिविपैः प्रेताय तिखादिसदितशुदकं दापयित्वा स्वजनैः साधं भूञ्जीत ॥ 
सपेहते त्रयं विशेषः-- संवत्सरं यावव्पुराणोक्तविधिना पञ्चम्यां नागपूजां 

विधाय पूर्णे संवत्सरे नारायणबटि कता सौवर्णं नागे ददात् , गांच प्रत्यक्षम् । 
ततः सर्वमोध्वंदोकं कुयौत् ॥ 

नारायणबरिस्छरूपं च वेष्णवेऽभिहितं यथा--““एकादज्ञ समासा खुहृ- 
पक्षस्य वै तिथिम् । विष्णुं समचेयेदेवं यम ववस्वतं तथा ॥ दश पिण्डान्धु- 

ताम्यक्तान्दर्भषु मधुसंयुतान् । तिरमिश्रन्प्रदयाद्वे संयतो दक्षिणामुखः ॥ विष्णुं 

१. क. सतै कर्व्यभेव° । २. क. दृष्वैमिवनारायण० । ३. ख. ब्ेतथं कायैः | ४ क. 
विष्णु वैवस्वत यमं यथा । ५ ऋ. यथावदभ्यच्यैपिण्डप्रवाहणा° । ६. सख. ग. सहितं 
प्रतं संस्पूृ° । 
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[ककय 

बुद्धौ समासाय नयम्भति ततः क्षिपेत् । नाममोत्रग्रहं तत्र पुष्पैरम्य्चनं तथा ॥ 
धूपदीपप्रदाने च भक्ष्यं भोज्यं तथा परम् । निमन्त्रयेत विप्रान्वे पञ्च सप्त नवापि 
वा | वियातपःसम्रद्धन्वै कुरेत्पनान्समाहितान् । अपरेऽहनि संप्राप्ते मध्यहि 

समुपोषितः ॥ विष्णोरभ्यच॑नं कत्वा ॒विप्रास्तानुपवेशयेत् । उदङ्सुखान्यथाच्येष्ठ 

पितृरूपमनुस्मरन् ॥ मनो निवेद्य विष्णौ वै स्वै कुर्यादतन्द्रितः } आवाहनादि 
यदप्ोक्तं देवपूर्वं तदाचरेत् ॥ तृत्तान ज्ञात्वा ततो विग्रास्त्ि पृष्टा यथाविधि । हवि- 

ष्यव्यज्ञनेनैव तिखादिसहितेन च ॥ पश्च पिण्डान्प्रदयाच् दैवं खूपमनुस्मरम् । 
प्रथम विष्णवे ददाद्रह्मणेऽथे शिवाय च |¦ यमाय सानुचराय चतुथं पिण्डमु- 

यजेत् । मृतं संकी मनसा गंतरपूवंमतः परम् । विष्णोनांम गृहीत्वेवं पञ्चमं 
पूववक्षिपेत् ॥ विप्रानाचम्य विधिवदक्षिणाभिः समचंयेत् ¦ एकं वित्तम विप्रं 
हिरण्येन समचयेत् ॥ गवा वघ्रेण भूम्या च पेतं तं मनस। स्मरन् । ततस्तिखाम्भो 
विप्रास्तु हस्तैद््षमन्वितैः ॥ क्षिियुगेत्रपरवं तु नाम बुद्धौ निवेदय च । हाविर्गन्ध 
तिलम्भस्तु तस्मै दद्युः समाहिताः । मिवमुलयजनेः सार्धं॒॑पश्वदरज्ीत वाग्यतः | 
एवं विष्णुमते स्त्वा यो दद्यादात्मघातिने ॥ समुद्धरति तं क्षिप्रं नात्र कायो 

विचारणा |` सपद शनिमित्तं सोवणं नागदानं प्रतिकृतिखूपेण भविष्यत्पुराणे सुमन्तु- 

नाऽभिहितं--** सुवणैमारनिष्पने नागं इता तथेव गाम् | व्यासाय द्वा 

विधिवत्पितुरानुण्यमाप्नुयात् ॥» इति ॥ ६ ॥ 
एवयुदकदानं सापवादममिधायानन्तरं के कायमिष्यत जआह-- 

कुतोदकान्समुत्तीणान्मरदुशा दटसंस्थितान् । 

ख्ञातानपवदेयुसतानेतिहासेः पुरातनः ॥ ७ ॥ 
कृतमुदकदानं यैस्तान्कृतोदकान् स्नातान्सम्यगुदकादुत्तीणोन्मृदुश्च द्रे नवो 

दरतत्गप्रचर्थड़ृते भूमागे सम्यक्स्थितान्पुत्रादीन्कुवृद्धाः पुरातनेरितिहासेवे्ष्यमाणै- 

रपवबदेयुः शोकनिरसनसमर्थवंसोभिर्बोधयेयुः ॥ ७ ॥ 

१. क. बुद्धौ प्रतिष्ठाप्यनद्यम्भ० । २. क. भक्नमोञ्यर । ३. क. तृप्तान् क्षान्खाततो विप्रा 

स्तृसान्पृष्टा° । ४. क. दयाच्देवरूपमवस्परेत् । ० दवरूपम ° । ५. ख. ग. क्यणे च हिवा० 

६. ग. बृह व प्रन्चम० । ७.ख.ग. एकं वृद्धतमं विप्र । ८. ग. हस्त गेव्यसम० । 
९. कृ. नुण्यमाप्तवारिति । ख. मात्पवान् । १० ख. तृणचयावृनभूमागे ° । 



ै 4 9 
आशौचप्रकरणम् | सामेताक्षरा ११४७ 

दोकनरसनसमथतिहासस्वरूपमाह- 

मनुष्ये कदरीस्तम्भनिःसरे सारमागेणम् । 
करोति यः स समूढो जर्बुहुदसाभ्नेभे ॥ < ॥ 

मनुष्यरब्देन जरायुजाण्डजापिचतुैधभूतजातं रक्ष्यत, तस्य मावो मा- 

नुष्यं ; तत्र ससरणधरमित्वेन कदटीस्तम्भवदन्तःसाररहिते जल्बुदबुदवदचिरविन- 

श्वरे संसारे सारस्य स्थिरस्य मागेणमन्वेषणं यः करोति स संमूढः अत्यन्तषिनघ्- 

चेत्तः। तस्मात्संसारस्वरूपवेदिभिभेव द्विस्थं न कायम् ॥ ८ ॥ 
किं च-- 

पञ्चधा सभ्र॒तः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 

कमैभिः खरारीरोत्थेसतत का परिदेवना ॥ ९ ॥ 
जन्मान्तरात्मीयद्यरीरजनितेः कर्मबीजेः स्वफङोपभोगाथ पञ्चधा परथिन्या- 

दिपश्चभूतातमकतय। पञ्चप्रकारं संभृतो निभितः कायः स यदि फपमोगाने- 
वृत्तौ पञ्चत्वमागतः पुनः प्रथिव्यादिरूपतां प्राप्तः; तन्न भवतां किमथ परिदेवना । 
निष्रयोजनतानानुशोचनं कार्यम् । वस्तुध्यितेस्तथात्वात् न हि केनचिद्रस्पुस्थिति- 

रतिक्रमितु शक्यते ॥ ९ ॥ । 
किं च- 

गन्त्री वञुमती नादामुदधिदैवतानि च । 
केनप्रख्यः कथ नारो मत्यलखोकफी न यास्यति ॥ १० ॥ 

नेदमश्चिप मरणं नाम ; यतः प्रृथिन्यादीनि महान्त्यपि भूतानि नाशे गच्छ- 

न्ति, तथा समुद्रा अपि जरामरणदिरहिणोऽमरा अपि प्रखयसमयेऽवसानं गच्छन्ति 

कथमिबाद्यरतया केनसननिभो मरणधमौ भूतसंघो विना न यास्यति । उचित- 

मेव हि मरणधरमेणः प्रायणम् ; अतो निष्प्रयोजनः रोकसमवेशः ॥ १० ॥ 
अनिष्टापादकवादप्यवुश्चोचनं न कायैमिर्याद्- 

दरेष्माश्चवान्धवेसुक्त प्रेतो सङ्क यतोऽवशः । 
१. क. करोति सम्यवुमूटः अत्यन्तन<चि° । २ ख. न कतेन्यम् । वस्तु° । २. ख. 

शक्यते ॥ ९ ॥ गन्त्री । क. ग. किंच-- गन्त्री ० ख़. अपि च नेद् । ७. ग. म्येरेकेनया० । 

५. ग. क. अपि च नेद्° | &. ख. रणघा्पणः प्रयाण ° । ग. मेणः प्रयाण° । ७. क. कार्यमि- 
त्याह --्रेष्पाश्रुयस्मादकामोपिप्रेतो ° । 
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अता न रो्तव्यं हि करियाः कायीः स्वराक्तितः ॥११॥ 
यस्मादनुश्चोचद्विबीन्धवेवैदननय॑नविनिगीमितं र्छेष्माश्र॒वा यस्मादवश्ोऽ- 

कामोऽपि प्रेतो भुङ्के तस्यान रोदितव्यं, कि तु प्रेतहितेष्पुभिः स्वशक्त्यनुसारेण 

श्रद्धादिक्रियाः कायोः | ११॥ 

इति संश्रुय गच्छेयुगहं बार्पुरःसराः । 
विद्रय निम्बपत्राणि नियता दारि वेदमनः ॥ १२॥ 
आचम्यागन्यादि सलि गोमयं गोरसषेपान् । 
भविशेयुः समारभ्य कृतवाऽस्मनि पदं रानैः ॥ १३॥ 

एवं कुखवुद्धवचांसे सम्यगाकण्ये यक्तरोकाः सन्तो बाकानग्रतः कृत्वा गृहं 

गच्छेयुः । गत्वा च वेरमनो द्वारे स्थित्वा नियताः संयतमनस्काः निम्बपत्राणि 

विद्य दशनैः खण्डायेत्वा वमनं कताग्न्युदकगोमयगौरैसषेपानारम्य आदिम 
णात्"“दूवाम्रवाखमश्चिवुषोच।।” इति शंखोक्तौ दूवोङ्करवृषभवपि श्ष्टाऽरमनि च पदं 
निधाय शनैरदुतं वेश्मनि प्रविरोयुः ॥ १२ ॥ १२३ ॥ 

अतिदेशमाह-- 

प्रवेशनादिकं कमं प्रेतसंस्परशिनामपि । 
इच्छतां तटक्षणच्छुदधिः परेषां सरानसंयमान् ॥ १४॥ 

यदेत पपर्वीक्तं निम्बपत्रददी नादिवेदमप्रवेरानान्तं कमे तन केवरं ज्ञातनाम- 
पितु परेषामपि घमां प्रेताठङ्कारानेहरणा्कं कुबेतां भवति । प्रवेशनादिकमिय- 

त्राऽऽदिशन्दो माङ्गछिकत्वाप््रतिरोमक्रमामिप्रायः । तेषां च धमधेनिहैरणादौ प्रवृत्तानां 
तश्षणच्छुद्धिमिच्छतामसपिण्डानां लानप्राणायामाभ्यामेव जुद्धेः; यथाऽऽह पराशरः 

"अनाथं ब्रह्मणं प्रेतं ये बहन्ति द्विजातयः | पदेपदे यज्ञफलमनुपूर्वे रभन्ति 
ते ॥ न तेषामञ्युभं किन्चत्पापं वा ्युभक्रमंणां । जटावगाहनात्तषां सद्यः शौचं 
विधीयते!” इति । लञहार्दिना निरहैरणे त मनूक्तो विशेषः-““भसपिण्डं जं प्रेतं 

१. ख. नयननिगेतं श्ठेष्मा° । २. ख. दरानैः खण्डनं कृत्नालदित्वा वमनं वत्वाऽमु° । 
६. ख. गोमयसर्षव० 1 ४. सखः वृषभेवेति० । ५ क. ङ. रवृषावपि° | ५. ग. ख. `शने- 

रस्छछितं* । ख, वेरमप्रवि ° । ६. ख. पत्रदङ्ञना० । ७, क. ब्राह्मणपरेतं य° । 
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विप्रो निहैय बन्धुवत् । विद्युध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥ यदयनमात्त 

तेषां तु दशहिनैव ड्युष्यति | अनदननमदहेव न चेचाक्मिन् गृहे वसेत् ” इति ॥ 

अत्रेय व्यवस्था--्यः ल्लहादेना दावनिहरणं कत्वा तदीयमेवानमन्नाते तद्रहं च 

वसति तस्य दश्चहिनैव द्धिः ; यस्तु कवरं तदरहे वसति न पुनस्तदनमश्नाति 
तस्य त्रिरात्र; यः पुननिहैरणमात्रं करोति न त्रे वसति न चाश्नाति तस्यैकाह 

इति । एतत्सजातीयविघयम् । विजातीयविषये पुनयेल्नातीयं प्रेतं निहैरति तज्जा 

तिप्रयुक्तमाशौचं कार्यम् ; यथाऽऽह गोतमः--““अवरश्ेद्रणैः पूव वणमुपश्परेदूर्वो 
वावरं तैत्र तच्छवोक्तमाौचम् ? इति । उपस्परनं निरैरणम् । विप्रस्य शद 
नि्हैरणे मासमाशोच शुद्र त ॒विप्रनिहरणे दश्ारात्रमिव्येवं राववदाशौचं काथ- 
मिव्यथेः ॥ १४ ॥ 

ब्रह्म चारण प्रत्याह 

आचायेपिन्रुपाध्यायाननिहत्यापि वती बती । 
सकटान्न च नाश्चीयान्न च तेः सह सवसेत् ॥ १५॥ 

आचार्यं उक्तकक्षणः, माता च पिता च पितरो, उपाध्यैयः पूर्वोक्तः 
एतानिैव्यापि वती ब्रह्मचारी त्रव्येव न पुनरस्य त्रतभरंशः | कटब्देनाशौच 

ङ्ष्यते; तत्सहचरितमन्नं सकटाने तद्रह्यचारी नादेनीयात् , न चासौवैभिः सह 

संवसेत् । दवं वदताऽऽचायौदिव्यतिरिक्तपर्तनिहरेणे व्रतरोप एवेत्यथादुक्तं भवति । 
भवति । अत एव वसिषठेनोक्त--“* ब्रह्मचारेणः रावकर्भिणो ततानिवृत्तिरन्यत्र 

मातपिित्रोः" इति ॥ १५ ॥ 
आशोचिना नियमार्वश्चषमाद- 

ऋीतटन्धादाना भूमौ स्वपेयुस्ते प्रथकृक्षितो । 
पिण्डयन्ाबरृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम् ॥ १६ ॥ 

१. कृ. व्िग्रोनैदद्यन्धु* । २.--५. १०१; २.1 ३. क. स्था-सनेहादि० । ४. 

ख, तदीयमन्न०। ५. क. तद्धहेवसति । 8 ख. वसति न च तदन्नमश्रा°! कृ* वसति 

नवाश्ना० । ७. क. एतत्समानजातीय० । ग. एतस्सनातीय विंषयनविजातीयविषये । पुन० । 
८. क. रपि तज्जातीयप्र० । ९ क. वावरं तच्छवोक्ता० । ग. बावरंततस्तच्छवा* । १.०. 

१४. २९. । ११. क. यृद्रव्यविप्रेतिरैरणेदशाहनवियिवं सतार ° । १२ क. ग. उपाध्यायश्पूर्वो° । 
१३. क. एवं च वदना०। १४. ख. निर्ैरणे तु बह्मचारिणो त्रतरप इत्यथोऽ ‹ ५. ख, 

पृथक् पृथक् । पिण्डं । 
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अऋतमर्याचितट्न्धे वाऽरानं येषां ते क्रीतरबग्धारनाः ; भवेयुरिति शेषः । 
ऋतर्ब्धाशचननियमात् तदलभेऽनशनमथोत्सिद्धं मवति । अत एव ॒वसिष्ठः- 
“* गृहान््रजित्वा अधं: प्रस्तरे व्यहमनन्नन्त आसीरन् कैतित्पनेन वा वर्तेरन् " 
इति । अधःप्रस्तर आशौचैनां रायनासनाथं एव॒ । र्ठंणमयः प्रस्तरः | ते च 

सपिण्डा भूमावेवं प्रथक् शयीरन् न खटादो । मनुनाऽप्यत्र विशेषो दरितः- 
५ अक्षारलवणान्नाः स्वुनिमञ्जयुस्च ते व्यहम् । मांसारानं च नादनीयुः शर्याीररच 

परथकू क्षितौ ॥'' ईति । तथा गौतमेनौपि विशेष उक्तः--“' अधः शय्यासनिनो 
ब्रह्मचारिणः ₹वकर्मिणः” इति । तथा पिण्डपितृयज्ञप्राक्रेयया प्र चीनावीतित्वादि- 
खूपया प्रेताय दिनत्रयं पिण्डरूपमन्नं तूष्णीं क्षितौ देयम् ; यथाऽऽह- मरीचिः 

--“* प्रेतपिण्डं बहिदेवादभेमन्तराविवर्जतम् । प्रागुदीच्यां चरं कृत्वा स्नातः प्रयत- 
मानसः |? इति । दभेमन्त्रविवजितत्वमनुपनीतविपयम्-““असेस्कृतानां भूमौ पिण्डं 
ददात्संच्छतानां कुरोषु" इति ग्रचेतस्मरणात् ॥ 

^ तथा कतनियमर्च गृद्यपरिशेष्टादवज्ञेयः--“ असगोत्रः सगोत्रो वा॒यदि 

ल्ली यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहनि यो ददात्स दश्चाहं समापयेत् ॥ इति । तथा 
द्रव्याधोनेमयस्च उनःपुच्छेन दशितः--“‹ श्चाछिना सक्तुभिवाऽपि शाकैर्वीऽप्यथ 
निवेपेत् । प्रथमेऽहनि यदव्य तदेव स्थाददाहिकम् ॥ तूष्ण प्रसेकं पुष्पं च दीपं 
धूपं तथेव च| इति । पिण्डर्च पाषाणे देयः--““ भूमौ मास्यं पिण्डं पानीय- 

मुपले वा दद्युः इति रेखस्भरणात् । न च दद्यारिति बहुवचनेनोदकदानत्सर्वः 
पिण्डदान कार्यमित्याशङ्कनीयं, रकष तु पुत्रेणैव कार्यम् । 

तदभवे प्रत्यासन्नेन सपिण्डानामन्यतमेन, तदभवे मातृसपिण्डादिना कार्यम् 
--“* पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्यास्च ददुस्तदभवे ऋविगचा- 

योः, इति गौतमस्मरणात् । पुत्वबह्वे पुनञ्धषेनैव कार्यम् -- ^“ सर्वै- 

रतुमतिं कृत्वा य्यषठेनेव तु यक्तम् । द्रव्येण ीँऽविभक्तेन स्वैरेव कृतं भवेत् ॥" 

१. ख. चितं कन्ध वा० । ?, क. गृहासरवाजितवाऽयप्रस्तरे० । २. क. कीतायुसन्ननाव- 
व॒तिषठरजनिति० । २३. क. अघप्रस्तर आशो । ४. ख. सनाथेस्तृणम० । ५ ख. ग. पृथकपृथक् 
शयी ° | € --५. ७३.। ७. क. गोतमेनमिरशेषो द्षितः-- अध ० । ८. ख. ग- ब्रह्मचारिणः 
सवे इति तथा० 1 ९.--१४. ३०.। १०, क. क्रिययप्राचीनागीति भूत्वेति रूपया०। ११. क. 
कुशेषु" इति । तथाकपौ* । १२. ग. द्रन्येण चाविभ० । ख, द्रभ्येण वां वभर । 
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इति मरीचैस्मरणात् । पिण्डसेल्यानियमश्च ब्राह्मणस्य दश पिण्डः क्षात्यस्य 
द्राद्दवेदययवमाशौचदिवससंख्यया विष्णुनाभिहतः-- “५ यावदासौच प्रेतस्योदकं 
पिण्डमेकं च दद्युः इति | तथा स्ृयन्तरेऽपि--"* नवभिर्दिवसैदथानव 
पिण्डान्समाहितः । दामं पिण्डमुत्सृज्य राश्रेशेषे शुचिर्भवेत् ||” इति। द्युचित्ववच- 
नमपरेदुः क्रियमाणश्राद्धाथे्राह्मणनिमन्त्रणाभिप्रायेण । योगीश्वरेण तु पिण्डत्रयदा- 
नमभिहिनम् । अनयोश्च गुरुधघुकस्पयोरुदकदानविषयोक्ता व्यवस्था विज्ञेया | 
अत्रापरः शातातपयि विरेषः--'“आशोचस्य तु हासेऽपि पिण्डन्दयाददैव तु"? 
इति । त्रिरा्ताथोचिनां पुनः पारस्करेण विद्चेषो दरदितः--“'प्रथमे दिवसे देयाच्लयः 
पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसतचयनं तथा ॥ त्रीसु दचयातृती५ऽ- 
हिवन्नादि क्षाय्येत्तथा।” इति ॥ १६ ॥ । 

किं च-- 

जटमेकाहमाकारो स्थाप्यं क्षीरं च मरन्मये 
जटे क्षीरं च मृन्मये पातरदयये प्रथगाकाडे रिक्यादविकाहं स्थापनीयम् । 

विशेषानुपादानात्प्रथमेऽहनि काय तथा प्रस्करवचनात् । 'प्रेतात्र खाहि" इव्युदकं 

स्थाप्य, "पिनचेदम् ̀  इति क्षीरम् ॥ 

तथाऽस्थिसचयनं च प्रथमादिदिनेषु कायम् | तथाऽऽह संवतः-“प्रथमेऽहि 
तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसंचयनं कार्य दिने तद्वोत्रजैः सह|! इति । 

काचित् द्वितीये वाध्थसंचय इत्युक्तम् ।¡ वैष्णवे तु ^“ चतुर्थे दिवर् ऽध्थिस्ंचयनं 

कुयात् तेषां च गङ्गाम्माक्े प्रक्षेपः" इति । अतोऽन्यदैमस्मिन्दिने स्वगृद्योक्ताबेधिना ऽ- 

स्थिसंचयनं कायम् । आङ्गरसां चात्र विषो दर्दितः--* अध्थिसतचयने याभो 
देवानां परिकीर्तितः । व्रेतीमूतं तमुदिश्य यः ज्युचिने करोति चेत् । देवतानां तु 
यजन तं शपन्यथ देवताः देवताश्वात्र स्मशानवासिन्यो भूतपृवदग्धाः-““ स्मशा- 
नवासिनों देवाः शवानां परिकीर्तिताः|” इति तेनैवोक्तम् । अतस्तत्दिवानचिरमृतं च 
प्रतमुदिश्य ध्रूपदीपादिभिः पिण्डरूपेण चानेन तत्त प्रूजाकार्यल्युक्तं मवति | 
तथा वपनं च दशमेऽहनि काय--““ दामेऽहानि संप्राप्ते खानं प्रामाद्रहिभेवेत् | तत्र 
लयाज्यानि वासांसि केरदमश्चुनखानि च|| इति देवरस्मरणात् | तथा स्मृयन्तरेऽपि- 

१. क, दरपिण्डान्् । ओं० । २. ख. पात्रद्य पृथक् पृथगाकाशेरः । ३, ख. अत्न 
विशेषा० । ४. ख. तथाह० । ५. क. अङ्गिरसात्रवि° । ६. क. अतस्तदेवान° । 
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८“द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं क्षुरकमे प्रयत्नतः तृतीये पञ्चमे वाऽपि सप्तमे वाऽऽप्रदानतः।॥ ` 

इति श्राद्धप्रदानादवंगनियम इति यावत् । वपनं च केषामिलयाकाङ्कायामापस्तम्ब- 
नोक्तम्--: अनुभाविनां च पारवापनम् '* इति! अयमथः. -रावं दुःखमनुभवन्ती- 

वयुनुभाविनः सपिण्डाः, तेषां चाषरोषेण वपनमुतास्पवयसामिलयपेक्षायामिदमेवोपात- 

षते-“"अनुभाविनां परिवापनम् ” इति, अनु पश्वाद्भवन्वीत्थनुभाविनोऽद्पवयसस्तेषां 

वपनाभेति] अनुभाषिनः पुत्रा इति केचििन्मन्यन्ते-“* गङ्खायां भास्करक्षेत्रे माता- 

पित्रोगुरोमता । अ,धानकटे सोमे च वपन सप्तसु स्पृतम् ॥ ̀  इति नियम 
दशनात् ॥ 

अश्चितवेन सकलश्रातस्मातंकमाीधिकारनिवृ त्ता श्रसनताया केषृचिद्म्यनुज्ञातार्थमाह-- 

वैतानोपासनाः कायौः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात् ॥ १७ ॥ 

वितानोऽग्रीनां विस्तारस्तन्र भवा वेतानाः त्रेताभनिसाध्या अभ्निहोत्रदशेषु- 

णमासाद्मौः क्रिया उच्यन्ते, प्रतिदिनमुपास्यत इत्युपासनो गृह्योभिस्तत्रे मैवा ओं 

पासनाः सायप्रातर्होमक्ेया उच्यन्ते ता वेतानौपासनाः वैदिक्यः क्रियाः कायौः। 

कथं बैदिकत्वभिति चेत्--श्रुतिचोदनात् । तथा हि। ““यावञ्जीवमग्निहोत्रं ज्यात् ” 

इव्यादिश्रतिभिरग्निहोत्रादीनां चोदना स्पष्टैव । तथा “* अहरहः साहा कुर्यात्; 

अन्नाभावे केनचिदार्कोष्ठात् इति? श्रुत्यौपासनहोमोऽपि चोद्यते । अत्र च श्रीतत्व- 

विरोषणोपादानात्स्मातंक्रियाणां दानादीनामनयुं्ठानं गम्यते | अत एव वैयाघ्रपदि- 

न्तम् --“* स्मारतकमेपलितयागी राहोरन्यत्र सूतके । श्रौते कमोणि तत्कारं स्नातः 

शुद्धिमवाप्तुयात् ।' इति । श्रौतानां च कायैत्वाभिधानं नित्यनैमित्तिकाभिप्रायेण ; 
यथाऽऽह वैर्ठानाक्षेः --““ नियानि निषर्तरन्वेतानवेजं शाटभ्रौ चैके ' इति । 
४" नित्यानि निवव्तैरन् " इ्यविरेषेणावरयकानां नित्यनैमित्तिकानां निषत्तो प्रसक्ता- 

यां '“बैतानवजैम् ?” इतयश्नित्रयसाध्यावद्यकानां पयुदासः, ** शाटाब्नौ चैके ” हीत 
गृहयाम्नौ भवानामप्यावदयकानां पाक्षिकः पयुदास उक्तः । अतस्तेष्वाशचं नासत्येव । 
काम्यानां पुनः शौचाभावदिननुष्ठानम् । मनुनाऽप्यनेनेबामिप्रायेणोक्तम्- 

१. पौर्णमास्यादया । २. ख. पासनोगरृह्याभिस्त° । ३. क. भवा उपाप्ना° | 9 क. 

दाकाष्टदिति* । ५. ख. दानां मवुष्टान०° । 8. क. ग. नित्यानिनिवर्तेर० । ७. ख. वैतानवरज्यौ 

काटा <. क ख. दौचाभावादवुशण० | 
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“° ्रतयूहेनाभिषु क्रियाः" ईति । “८ अश्िषु क्रिया न प्रतयहेत् *” इत्यनश्निसाध्यानां 
पञ्चमह।यज्ञादीनां निव्त्तिः | अत एव सवतंः--“ष्टोमं तत्र प्रकुर्वीत ्ुष्कानेन 

फठेन वा | पञ्चयज्ञविधानं तु न कुयान्मृ्युजन्मनोः ॥ ` इति । वेश्वदेवस्याभ्नि- 
साध्यत्वेऽपि वचनान्निब्ततिः--“* विप्रो दशाहमासीत वेश्वदेवविवजितः ।'' इति 
तेनेवोक्ततलात् । ^“ सूतके कर्मणां यागः संध्यादीनां विधीयते | ˆ इति यद्यपि 
संध्याया विनिदरतिः श्रूयते, तथाऽग्यज्ञविग्रक्षेपादेकं कायम्-~““सूतके साविच्या 
चान्जार प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूयं ध्यायनमस्कुयोत् " इति पैटीनमिस्मरणात् ॥ 
यदपि “'वेतानौपासनाः कायः ” इति सामान्येनोक्तम् , तथाऽप्यन्येन कारयित- 
म्यम्-“ अन्य एतानि कुयुः"" इति पैरठानसिस्मरणात् । ब्रहस्पतिनाऽ्ष्ुक्तम्- 

¢‹ सूतके मृतके चैव अाक्तौ श्राद्धमोजने । प्रवासादिनिमिततष् हाव्येनन तु हाप- 
येत् | इति । तथा स्मातैवेऽपि पिण्डपितृयज्ञश्रवणाकमाश्वयुज्यादिकथं । 

नित्यो होमः कार्यं एव--““ सृतके तु समुत्पन्न स्मातं कमं कथं भवेत् । पिण्डयज्ं 
चरुं होममसगोत्रेण कारयेत् ॥* इति जातुकण्यस्मरणात् । यद्यपि साङ्गे क्मण्य- 

कृत्वम् , तथाऽपि स्वद्न्यत्यागात्मकं प्रधानं स्वयं कुयांत्-- तस्यान- 
न्यानिष्पाद्यलात् | अत एवोक्तं श्रौते कर्मणि तत्कारं स्नातः शुद्धिमवाप्नु- 
यात्!” इति। यत्पुनः--““ दानं प्रतिग्रहो होमः स्माध्याय निवतेते |” इति हौम- 

प्रतिषेधः स काम्याभिप्रायो वेश्वदेवाभिपरा वा :. धापनीयः | तथा 
सूतकानभोजनमपि न कार्यम्-- ^“ उभयत्र दशाहानि कुरस्यान्न न मुज्यते |'* इति 
यमस्मरणात् | उभय जननमरणयोः । ̂“ दशाहानि इत्यारोचकारोपरक्षणम् । 
कुरस्य सूतकयुक्त्य संबन्ध्य्मसकुसयैने भोक्तव्यं, संङुल्यानां पुननेदोषः। *‹ सूतके 
तु कुरुस्यानमदोषे मनुरत्रवीत् |) इति तेनेवोक्तत्वात् । अयं च निषेधो दातृमो- 
कतोरन्यतरेण जनने मरणे बा ज्ञाते सति वेदितव्यः --““ उमाभ्यामपरिज्ञाते सूतकं 
नैव दोषङ्ृत् । एकेनापि परिङ्गते भोक्तु्दषमुपावहेत् ॥ ” इति षटूत्रिशन्म्ते द 
नात् । तथा विवाहादिषु सूतकोतयत्तः प्राक् ब्राह्मणाय परथक्कृतमन्नं भोक्तव्यमेव-- 
८८ विवाहोत्सवयजञेषु वन्तरा मृतसूतके, प्रवेसंकल्पितार्थषु न दोषः परिकीर्तितः ॥"" 

१.--५ ८४ । २.ख पादिकं कुर्यातु-' पूत ०।३. ख युञ्यादिकं च नित्यहोमः। ड, नित्यहोम °। 

४. ख. कर्मण्यकर्तुत् ० । ५. क. मसक्कुल्ये ° । ६. क. सक्कुस्या* । ७, क, जननमरणे ज्ञाते° । 
८. क. त्रंशन्मतदशे ° । 
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इति ब्हस्पतिस्मरणात् | तथाऽपरोपि विषः षट् ्जिशन्मते दितः-““विवाहोत्सवयज्ेषु 

त्वन्तरा मृतसूतके । परैर प्रदातव्य मोक्तभ्य च द्विजोत्तमैः ॥ सुजञनेषु॑त॒॒वि- 
रेषु व्वरान्तरा मृतसूतके । अन्यगदहोदकाचान्ताः सर्वे ते चयः स्मृताः।॥'* इति ॥ 
तथाऽऽसोचपरिभ्रहत्वेऽपि केषुचिद्व्येषु दोषाभावः ; यथाऽऽह मरीचिः-““ख्वणे 
मधुमासे च पुष्पमूरफटेषु च । शाककाष्रतृणेष्वप्सु दविस्र्पिःपयमसु च ॥ 
तिलौषधाजिने चैव पक्रापके स्वयंग्रहः । पण्येषु चैव स्वेषु नाशोच मृतसूतके ॥! 
इति । पक्षं भक्ष्यजातं मोदकादि ; अपक्त तण्डुटादि; «‹ स्वयंग्रहः " इति स्वयमेव 

स्वाम्यनुज्ञातो गृह्वीयादियथेः। पक्रापक्ाभ्यनुज्ञानमनसन्रप्रत्तविषयम्---'“अनसनत्र- 
परदृत्तानामाममनमगर्हितम् । भुक्तवा पक्ताननमेतेषां त्रिरात्र त॒ पयः पिबेत्} 

इत्यङ्किरः स्मरणात् अत्र पक्षडाब्दो भक्ष्यन्यतिरिक्तोदनादिविषयः । रावसंसर्गनिमि- 
ताशौचे व्बङ्गिरसा विदेष उक्तः--'आशोचं यश्य संसगोदापतेद्ुहमेधिनः । 
क्रियास्तस्य न दुष्यन्ते गृह्याणां च न तद्भवेत् ॥ ” इति । तदारौचं केवट 
गृहमेधिन एव न पुनस्तद्रहेमवानां मायोदीनां तद्घ्याणां च भवेदिय्थैः । 

अतिक्रान्ताशोचेऽप्ययमेवाथेः स्मृत्यन्तरे दरितः-- ““ अतिक्रान्ते दाहे व॒ 
पश्चाज्जानाति चेद्रुहौ । त्रिरात्रं सूतकं तस्य॒ न तदन्यस्य कर्िचित् ॥ ” 
इति ॥ १७ ॥ 

एवामागौचिनो विधिगप्रतिषेधरूपान्धमानभिधायाघुनाऽऽह शौचनिमित्तं कारनियमं चाऽऽह-- 

त्रिरात्र दरारा्रः वा शावमाशोचमिष्यते | 

उनदिवषे उभयोः सृतकं मातुरेव हि ॥ १८ ॥ 

दावनिमित्त शावम् । सूतकदैब्देन च जननवाचिना तनित्तमारौचं 
रक्ष्यते | एवं च वदता जननमरणयोराशोचानैमित्तत्वमुक्तं भवति। तच्च जनन- 
मरणमुत्पननं ज्ञातमेव निमित्तम्--““निदशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्तष्य जन्म च ।* 

इल्यादिटङ्गदरनात्; तथा “विगतं तु विदेशस्थं श्रणुायो ह्यनिर्दशम् । यच्छेषं 

दरारात्रस्य तावदेवाञ्युचिभेवेत् ॥” इ्यादिवाक्यारम्भसाम्यांच्च । उत्पत्तिमात्रापिकषत्व 
० 

१. ख. ङ, सर्पि; पयेच० । २. क. पक्वाम्यनुज्ञानम* । ख. भ्तुज्ञातमनं सत्रभर* । 
३. क. सूतकशब्देन जननमरणयुखननं ज्ञानमेव ९ । 
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दयाश्ोचस्य दशाहायारौचकारुनियमास्तत्त्पभृतिका रेवयनिदेशक्गातिमरणश्रवणे 

दरारावशषमेवाऽऽरौचमर्थात् सिध्यतीति-“4यच्छेषं दशरालस्य'” इत्यायनारम्भणीयं 

स्यात् । तस्माज्जञातमेव मरणं जननं च निमित्तम् । तचचोभयनिमित्तमप्याश्चं 

विरात्र द्यरात्रं च “८ इष्यते"? मन्वादिभिः । अत्राऽऽशौचप्रकरणेऽदग्रहणं रातिप्रहणं 

वाऽहोरात्रोपरक्षणार्थ; ("मन्वादिभिः “इष्यत, इति वचनं तदुक्तसपिण्डसमानोद- 

करूपविष्रयभेदप्रदसी नाशम् । तथा हि । ““दशचहं शावामारोचं सपिण्डेषु विधीयते | 

जननेऽप्येवमेव स्यानेपुणां ञुद्धिमिच्छताम् ॥ जन्मन्येकोदकानां त॒ त्रिरतच्छुद्ध- 

रिष्यते । शवध्यो विद्ुद्धन्ति व्यहात्तूदकदाथिनः ॥” इत्येतेवौक्यैन्िरात्रदशरा- 

त्रयोः समानोदकसपिण्डविषयतवेन व्यवस्था कृता । अतः सपिण्डानां सक्तमपुरषा- 

वाधिकानामाधेरोषेण दशरात्र, समानोदकानां त्रिरात्रमिति । यद्पुनः स््यन्तरवचन- 

चतुर्थे दशरात्र स्थात्षण्निशाः पुकि पञ्चमे । षष्टे चतुरदाच्छुद्धिः सप्तमे 

लवह्रेव तु॥१इति तद्विगीतलान्नौ ऽऽदरणीयम्॥ ययप्या्ेगीतम् , तथाऽपि मघपकद्ग- 

पशवारम्भनवह्धोकविद्विष्टलान्नानुषठेयम्-- “ अश्व्यं छोकविदधिष्टं धम्यमप्याचरेन 

तु |” ईति मनुस्मरणात् | न च सप्तमे प्रत्यासतने सपिण्ड एकाह 

विप्रक्ष्टाष्टमादिषु समानोदकेषु अ्यहमिति युक्तम् । एवमविरेषेण सपिण्ड- 

नामादौचे प्राते कचिन्नियमाथेमाह । उनद्धिवर्षे संस्थिते उभयोरेव माता 

पित्ोर्दशरात्रमाद्यौचं न सर्वेषां सपिण्डानाम् | तेषां तु वक्षति - 

४५ आदन्त्ननात्सद्यः”” इते । तथा च पैङ्गयः--*“ गभस्थे प्रेते मातुदेशाहंः 

जात उभयो. ते नान्नि सोदराणां, च, इति ।* अथवा अयमथेः--ऊनद्धिवधं 

संस्थिते उमयोमीतापित्रोयेा्परद्यतलक्षणमाशौचं, न सपिण्डानामू । तथा च 

स्मृतयन्तरे--“ ऊनद्विवर्ष त्रेते माततापित्रोरेव नेतरेषाम्” इत्यस्प्रस्यत्वलक्षणमभे- 

रतम् । इतरस्य पुनः कमैण्यनधिकारलक्षणस्य--सपिण्डष्वपि ^“ आदन्तजन्मनः 

तथः) इत्यादिमिविहितत्वात् । अत्र दष्टान्तः--+“सूतकं मातुरेव हि” इति । 

यथा सूतकं जनननिमित्तमस्पररयत्वलक्षणमाडोचं मातुरेव केवरं तथोनद्विवषोपसमे 
स 

१ आ० १५६. । २. एतदतुरोधादम्र * आदन्तजन्मनः सः इत्ति पाठोऽप्रामाणिक इति 

वश्वीयते । आनन्दाश्रमपुद्वितापराक्॑वण्यरोधाच्च । वस्तुताम्रशतश्षाकव्याख्याने “ आदन्तजन्मन 

इति पाठा तथापिकवाचिदेवं क्वचिदिति पाठभेदर्चि शदिप्यथै प्रदरोनायविद्चानेश्वरेणपाठभेद् 

आदतोव । ३. प्राग रे. 1४ ख.ग.न सपिण्डानां } स्मृत्यन्तरे° । 
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मातापित्रोरवा्पृस्यत्वमित्यूनद्विवर्ष सपिण्डानामस्प््यतं प्रतिबेधताऽन्यत्रास्परस्यत्वमभ्य 

युशचातं मवति । तथा च देवरः“ स्वाशौचकाकाद्वि्ेयं स्प्दनं च त्रिभागतः 
यद्वविटक्््रविप्राणां यथाञान्ं प्रचोदितम् ॥ इति । एतच्चानुपनीतप्रायणनिमित्ते- 
अतैक्रान्ताशौचे च त्रिरात्रादो वेदित्यम् | उपनीताधेषयेऽपि तेतैवोक्त-- “* दञा- 
हादित्रिभगेन कते संचयने क्रमात् । अङ्गस्परनमिच्छन्ति वर्णानां त्वदर्डिनः । 
तरिचतुःपञदशभिः स्पृर्या वणः क्रमेण तु । भोज्यान्नो दराभिषिप्रः रेषा दवित्रिषड- 
त्रेः ॥' इति । दयुत्तरदंशाभेः, अ्युततरददराभेः, षडतरेः पश्चदश्चभिरिति 
द्रष्टव्यम् ॥ १८ |: 

ननननिमत्तनस्पृस्यवलक्षणमाशौचमाह-- 
क @ © 

तद्स्र पन्रस्ति सूतक माठर ५ | 

& ४९ पूर्वेषां जन्मकारण तदहनं प्रदुष्येत पूर्वेषां त् ॥ १९ ॥ 
„ सूतकं जनननिमित्तमस्प्यत्वलक्षणमाशौचं पित्रोमातापित्रोरव न सर्वेषां 

सपिण्डानाम् । तच्रासपु्यतवं मातुधुवं दाहपयेन्तं स्थिरमित्यथैः । कुतःः- तदस्- 
ग्दशेनात् तस्याः स्ंबन्धिविनासृजो ददनात् । अत एव वापैष्ठः--“* नादौ चं 
विद्यते पुंसः संसग चेन गच्छति | रजस्तत्राश्याच ज्ञेयं तच पुंसि न विदयते ॥'' 
इति । पितुस्तु ध्वं न भवति, स्नानमात्रेणास्पर्यत्वं निवतैते ; यथाऽऽह सवकषः- 
^^ जते ५ पितुः स्नानं सचेरं तु विर्घीयते । माता ञुद्वयेदश्ाहेन स्नानान्त 
स्पशेनं पितुः।|' इति } ̂“ माता शुद्धयेदशादेन? इत्यतत्संम्यवहारयोग्यतामाचम् । 
अदृष्टाथषु पुनः कमसु पेदीनसिना विष उक्तः--“ सूतिकां पजवतीं विंशति- 
राओेण कमणि कारयेत् , मासन खरीजननीम् ” इति । अङ्खिरसा च सपिण्डानाम- 
सपृदयतवामुवः स्पष्टीकतः--““ सूतके सूतिकावंज संस्पर्शो न निषिध्यते | स- 

स्पचे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधगते ॥'› इति । यस्मिन्दिवसे कुमारजननं तद- 
हनं प्रदुष्येत तननिमित्तदाना्धिकारापहारङृन मवतीत्यथः । यस्मात्तस्मिनहनि 
पूर्वेषां पित्रादीनां पुञरूपेण जन्म उत्पात्तिः तस्मात्तदहने प्रदुष्येत । तथा च 
वृद्धयाश्वस्क्येनोक्तम्--““ कुमारजन्मदिवसे विप्रैः कायः प्रतिग्रहः । हिरण्यभूगवाश्वौ - 

। १,--9. २३. । २. क. मात्रम् । दृ्टाथे° । ३. ख. पूतिकावर््ं सस्य । ४. ग. 
श्वाना वासः श* । 
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जवाः राय्यासनादिषरुं ॥ तज सवै प्रतिग्राह्यं कृतान्नं न तु भक्षयत् } भक्षयित्वा तु 

तन्मोहाह्िजश्वान््राथणं चरेत्।।'›इति।ग्यासेनाऽप्यज विशेष उक्तः-' “सूतिकावासनिर्छयीं 
जन्मदानाम देवताः | तासां यागनिमित्तं त॒ शाचेजन्मनि कीर्तिता ॥ प्रथमे दिवसे 

षष्ठे दामे चेव सर्वदा । जष्वेतेषु न कुर्वीत सूतक पुत्रजन्मनि ॥” मार्कण्डेयेनं- 

पि-“ररक्षणीया तथ। षष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रात्रौ जागरणं कार्यं जन्मादी- 
नां तथा बलिः ॥ पुरुषाः शच्हस्ताश्च दयगीतेश्च योषितः | रात्रौ जागरणं क्यु 
देशाम्यां चैव सूतक ॥ › इति ॥ १९ ॥ 

आश्ञोचमध्ये पुनजलनने मरणे वा जाते “श्रतिनिभित्तं नैमितिकमावरते'" शत 

न्यायेन पुनर्दशाहादाश्चौचग्रापतौ तदपवादमाह- 

अन्तरा जन्ममरणे रेषाहोभिर्वेशुडयति 

वणपेक्षया वयोवस्थापेक्षया वा यस्य॒ यावानाश्ौचकाठस्तदन्तरा तत्समस्य 
ततो न्यूनस्य वादोचस्य निमित्तमूते जनने वा जाति पर्वा्ौचावरिरेवाहोभिर्धि- 
शुद्धयति, न पुनः पश्वादुत्पलजननाेनैमित्ते प्रथक्पथगारोचं कार्यम् ॥ यदा 
पुनरल्पाद्तैमानाशौचादीर्काठमाचौचमन्तराऽऽपतति तदा न पूरवरोषेण शुद्धिः; 
यथाऽऽहोरानाः-““स्वल्पारोचस्य मव्ये तु दीरघारौचं भवे्यदि । न पूर्वेण विज्य 
द्धिः स्यात्छकाठेनैव शुद्धथति ॥ ” ईति । यमोऽप्याह--““अर्घबृद्धिमदाश्चौचं 
पश्चिमेन समापयेत् ॥ ” इति । अत्र च (अन्तरा जन्ममरणे ? इति यद्प्यवि- 
शेषणाभिहितं, तथाऽपि न सूतकान्तरवर्विनः शावस्य प्र्वाशौचरेषण डुद्धिः; 
यथाऽऽदहाङ्धिराः-“ सूतके मृतक ॒चे्स्यान्मृतके त्थ सूतकम् | तताधिकृय 

भृतकं शौचं कुयोन्न सूतकम् ॥ ?” इति । तथा षटात्रिदान्मतेऽपि--““ शावाशयौचे 
समुत्पने सूतकं तु यदा भवेत् । शवेन शुद्धथते सूतिनं सूतिः शावरोधिनी ॥ " 
इति । तस्मान सूतकान्तः पातिनः शावस्य प्वंशोषेण शद्धः कि तु शावान्तः 

पाक्तिन एव सूतकस्य | तथा सजातीयान्तः पाततवेऽपि शावस्य क्वचिदूरधशोषेण 
द्धेपवादः स्मृयन्तरे दरतः“ “मातम प्रमीतायामञजुद्धौ भ्रियते पिता । पितुः 

१ न कक 

१. क. पित्वा च तन्मो० ।२.ख. येनाप्युक्तमू । रक्षच० । ३. कृ. ग. विशुध्यति । ४, ख, 

कृ. अहोबुद्धि° । ५. क. क्वचिद्धिरेषेण शद्धेर° । 
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रोषेण द्धिः स्यान्मातुः कुयोत्त पक्षिणीम् ॥ ” इति । अयमथेः-- मातरि पूर्व 

मृतायां तननिरमत्ताशौचमध्य यदि पितुरुपरमः स्यात् तदा न पूर्वदोषेण युद्धः, 
कै त॒ पितुः प्रयाणानैमित्ताशोचकाठेनैव जयुद्धिः काया। तथा पितुः प्रयाणनैमित्ता- 
शौचमध्ये माता स्वयौतायामपि न पूर्वरोषमात्रच्छुद्धिः किं तु प्र्वारोचं समाप्योपार 
पक्षिणीं क्षिपेदिति । तथाशौचसानिपातकाखबरिशेषकृतोऽप्यपवादो गौतमेनोक्तः-- 
““रात्रिरोषे सति दवाम्यां, प्रमति तिसृभिः"! ईति। अयमर्थः-रात्रेमात्रावशेषट पर्वारौचे 
ययाञ्चौचान्तरं सन्निपतेत् तहि पूर्वारौच समाप्यानन्तरं द्वाभ्यां रात्भ्यां ञयुदधिः। प्रभाति 
णुनस्तस्या रत्रिः पश्चिमे यामे जननाधादोचान्तरसननिपाते सति तिसृभी राक्रभिः 
य्ाद्धः न पुनस्तच्छेषमात्रेण । रातातपेनाप्युक्तम--“ रातरिरोष द॒हच्छरद्धियामरोषे 
शचिष््यहाव।' इति ॥ प्रेतक्रिया पुनः सूतकसनिपातेऽपि न निवतैत इति 

तेनेवोक्तम्--“अन्तदंशाहे जननातश्वात्स्यान्मरणं यदि । प्रेतमुदिय कर्तव्यं पिण्ड- 
दानं स्बन्धुभिः। प्रारब्धे प्रेतपिण्डे तु मध्ये चेज्नननं भवेत् । तथैवाऽऽरौचपिण्डा- 
सतु शेषान्दयायथाधिधि ॥ ›› इति ॥ तथा शावाशौचयोः सानेपातेऽपि प्रेतक्रलयं 
का्य--तुस्यन्यायत्वात् । तथा जातकमादिकमपि पुत्रजन्मनिमित्तमारौचान्तरस- 
7 पातेऽपि कायेमरेव ; यथाऽऽह प्रजापतिः“ माशौचे तु समुत्प पु्जन्म 
यदा भवेत् । कवैस्तात्कारकी शुद्धेः पर्वाशौचेन शुद्धयति ।' इति ॥ 

पृणेप्रसवकाठजननादोचममिधायाधुनापम्राप्तकाकगभैनिःसरणनिमित्तमाहौचमाह-- 
£ भ (= द 

गृशसलव मात्ततस्या नशा. शुर्स्तु कारणम् ॥ २० ॥ 

सव तियैद्यपि खीके द्रवद्रव्यकतृके परिस्यगदे प्रयुज्यते ; तथाऽप्यत्र द्रवाद्रव- 
द्रव्यसाघारणरूपेऽघ ;पतने वतेते | कुतः--द्रवत्वस्व प्रथममास एव सभवात् - 

तत्र च ^“ मासतुल्या निदा " इति बहुवचनानपपनत्तेः । गभंसलवे यावन्तो गर्भ- 

प्रहणमासास्तत्समसंख्याका निशाः ्युद्धेः कारणम् । एतच्च लिया एव~ गभ॑- 

सरवे मासतुल्या रात्रयः चरीणां -स्नानमात्रमेव पुरुषस्य ” इति ब्ृद्धविष्ठस्मरणात् | 

यत्पुनर्गोतमेन ““ व्यहं च ? ईति त्ररात्रमुक्तं तन्मासत्रयादवग्विदितन्यं--*‹ गभ- 
सत्यां यथामासमाचैरेतूत्तमे त्रयः । राजन्ये तु चतूरात्रं वेद्ये पञ्चाहमेव तु ॥ 

अष्टहेन तु युद्स्य श्ुद्धिरेषा प्रकौतिताः॥*' इति मरीचिस्मरणात्] अचिरे मासत्रया- 
जिना ामाााेााणाािोमाममनानमन 

१ ख. प्रभाते सतितिसु० । २.--१४, ७, ८. ।३.ख य । ४.--१४. १८.। 
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दवाक् गर्मखावे उत्तमे त्राह्मणजाव त्रिरात्रमिय्थः ! एतच्च षण्मासपयन्तं द्रषटग्य 
सप्तमादिपु पुनः परिपूणैमेव प्रसवाशचं कार्थ--तत्र परिपूणोङ्गस्य जीवतो निग 
मददीनात् तत्र॒ च लोके प्रसवजब्दपयोगात्--षण्मासाम्यन्तरे यावदृगभख्रावो 
भवेद्यदा । तदा माससमस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ अत ऊर्वं स्वजा्युक्तं 
तासामाचौचमिष्यते । सदः शौचं सपिण्डानां गभस्य पतने साति || इति स्मर- 
णात् | एतच्च सपिण्डानां सयः रोचविधानं द्रवभूतगरमपतने वेदितम्यम् | 
यत्पुनर्वसिष्ठवचनम्--““ऊनाद्िवा्िके रेते गेभस्य पतने च सपिण्डानां त्रिराततम् ” 
ईति तत्पञ्चमषष्ठयोः कटिनगर्भपतनविष्यम--““जा चतुथाद्धवेत्छावः पातः पञ्चम- 

षष्ठयोः । अत ऊध्व प्रसूतिः स्यादशाहे सूतकं मवेत् ॥ खवे मातुन्नरात्र 

स्यात्सपिण्डाशौचवजेनम् । पति मातुयथामासं पित्रादीनां दिन्यम् | "` इति 

मरीचिस्मरणात् । सप्तममासप्रमृति मृतजनने जातमूृते वा सपिण्डानां जनननिमित्त 

िूर्णमारौचं--““जातमृते मृतजाते ग सपिडानां दाहम्" इति हारीतस्म- 

रणात् ; अन्तः सूतके चेदोत्थानादाशौचं सूतकवत्' इति पारस्करवचनाच्च | ओत्था- 
नादा सूतिकाया उत्थानादराहामेति यावत् । सृतकवदिति रियूपरमानेमित्तोदक- 

दानराक्ष्तापियर्थः । ब्रहन्मनुरपि--“'दशाहाम्यन्तरे बे प्रमीते तस्य बान्धवैः | 

शावाशौचं न कर्तम्यं सूयाच विधीयत ॥ ” इति ! तथा च स्मृयन्तरेऽपि 
--+“अन्तर्दशाहोपरतस्य सूतकाहोभियेवारोचम् ` इति । एवमादिवचननिचयप - 

यीरोचनया सपिण्डानां जनननित्तारोचसकोचो नास्तीति गम्यते | यत्पुन- 
रहद््णुवचन--*“जति मृते मृतर्जोति वा कुरस्य, सः शौचम्” इति | त- 
च्छिलुपरमनैमिचध्याश्ौचस्य क्न च्छुद्धिप्रतिपादनपरं न प्रसवनिमित्तस्य वि 
मानलात्-- ““जीवञ्जातो यदि प्रेयात्सय एव विश्ुद्धयति।'" इति पेताोचाभिषा- 

यम् | तथा हि। शङ्कनोक्तं -“प्राडनामकरणात्सयः सोचम् |”) इति । यत्पुनः का- 
लयायनवचनम् -“*"अनिकृत्ते दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । सदय एव विद्ुद्धिः 

स्यान प्रेतं नोदकक्रिया ॥ "” इति तदपि वैष्णवेन समानाथम् । यदा तु “न प्रेतं 

नैव सूतकम्" इति पाठः- तदा सूतकभस्ृद्यत्वं नेव पिवार्दानां भवतीयर्थः । 
“~ 

१. ख पूणोङ्गगर्मस्य जीव ०। २. क. गभेपति ० &.--9 ३४ । ४. क.उष्वैतु प्रसवो दशाह ०। 
५. क. जाते मृते । ६. ग. स्मृत्यन्तरमतपि-- ° ज० । ७. ग. मृते मृते नति वा० । «.ख. 

तथा च स॒०। 
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अथवायम्थः- _अन्तदशहि यदि रिद्रुपरवः तदा न प्रेताशौचे यदि तत्न 
सपिण्डजननं तदा सूतकमपि नेव कार्य, किं तु पर्रिचेनैव शुद्धिरिति यन्त 
चृहन्मनुवचन--““ जीवज्ञातो यदि ततो मृतः सूतक एव तु। सूतकं सकर मतुः 
पित्रादीनां त्रिरात्रकम् ॥'* इति, यच ब्रहस्रचेतोवचनं--“° मुहूर्तं जीवितो बाः 
पञ्चत्वं यदि गच्छति । मातुः जुद्धिदशाहेन सथः शौर्चास्त॒ गोत्रिणः ॥* इति, 

तत्रयं व्यवस्था--जननानन्तरं नाभिवघेना्प्राङ्मृतो पित्रादीनां जनननिमित्तमाङ्ञौचं 
दिनत्रयं; स्यः शाचं लम्निहोना्यम्-"* अश्चिदोत्राथस्नानोपस्परीनात्तव्कारं शौचम् " 
इति शद्खुस्मरणात् । नामिवधेनेततरकारं तु शिदयुप्ार्मणेऽपि जनननिमित्तं संपण- 
माशोचं सपिण्डानाम्--““ यावन्न च्छियते नारं तावन्नाप्नोति सूतकम् | छिन्न 
नारे ततः पश्वात्सूतकं तु विधीयते| इति जेमिनिस्मरणात् । मनुनाऽप्ययमर्थौ 

दारैतः--“ राभेभिमांसतुल्यामिगेभलवि ्ुद्धवति । रजध्युपरते साध्वी स्नानेन 
छ्री रजसा” इति एव मागस्यार्थो ददतः । उत्तरस्य त्वयमथैः--रजसि निः- 
सरणादुपरते निवृत्ते रजस्वखा खरी स्नानेन साध्वी देवादिकमयोग्या भवति, स्पै- 
नादिविषये पुनरनुपरतेऽपि रजसि चतुथऽहनि स्नान च्छुद्धाँ भवति । तदुक्तं ॒वृद्- 
मनुना--““ चतुर्थेऽहानि संशुद्धा वति व्यावहारिकी }'” इति तथा स्मृव्यन्तरं- 
^‹ शुद्धा भवुर्चतुर्थऽहि स्नानेन खी रजस्वखा । दैवे कर्मणि पिच्ये च पञ्चमेऽहनि 
डुद्धयति।।') इति। पञ्चमेऽहनीति रजोनिग्र्िकारोपलक्षणार्थम् । यदा रजोदश्चैना- 
दारभ्य पुनः सप्तदशदिनाम्यन्तरे रजोदशनं तदाऽद्चचित्वं नल््येव ; अष्टादशे 
त्वकाहच्छाद्धः; एकोनारवैरो दवहात् ; तत उत्तरेषु व्यहच्छरुदधिः; यथाऽऽह 
त्रिः--* रजस्वखा यदि खाता पुनरेव रजख्ठखा । अष्टादशदिनादबौगञ्चुषित्वं न 

विधते | एकोनविरातेरवागेकाहं स्यात्ततो द्बहम् । विराव्मभव्युत्तरेषु विरात्रमद्युचि- 

भेवेत् ॥» इति । यत्तु “* चतुदेशदिनादवागश्युचित्वं न विद्यते 1 इति स्मृखन्तरं, 
तत्र खनानप्रभृतित्वममिप्रेतमतो न विरोधः । अय चा्युचित्वप्रतिषेधो यस्या विंशति- 
दिनोत्तरकार्मेव प्रायो रजोदर्शनं तद्विषयः, यस्याः पुनरारूढयौवनायाः प्रागे - 

+ ~ ~---------- तातान ० 9 

१. ग. अथवा अवा अयम ० । २. क. पूर्णीशोचेनद्ाद्वि° । ३. ख. जवितोबालः° । 
४. ख. सदयः शुद्धास्तुगोत्रि ° । ५. क. नामिवद्धेन उचर० । ६. ख. रशिश्प्रयाणे° । ७. क 
स्नानाच्छद्धिभेव ० । ८ क भवति स्पशौदिषेषयेषुनरदुपरते पि रजसि चतुर्थे व्यावहारिकीति° । 
९. ख॒ ““चिभवेत्"” इति । चतुदैश० । 
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वाष्टादश्ादेनत्पराचुयेण रजोनिगेमस्तस्याछिरात्मेवाशौचम् | तया च यावल्तिरात्र 

स्नानादिरहितया स्थातव्यं--““रजस्वला त्रिरात्रमञ्युचिर्भवति | सा च नाञ्जीत, 

नाभ्यज्ञीत, नाप्छु ख्ञायादधः शयीत, न दिवा सछप्यात् , न ग्रहा्िर्तक्ेत, नानि 

स्परत् , नादनीयान रज्ज सृजत् , न च टन्तान्धावयेत् , न हरन च किञ्चिदाच- 

रेत् , अखर्वेन पत्रेण पिबेदज्ञडिना वा पात्रेण रोहितायसेन वेति विज्ञायत इति 

वसिष्ठस्मरणात् । आ्गिरसेऽपि विरोषरः--“हस्तेऽरनीयान्मृन्मये वा हविभुक् क्षिति- 
शायिनी । रजस्वला चतुर्थेऽह्नि स्नाता दुद्धिमवाप्नुयात् ॥ ” इति पराश्चरेऽपि 
धिदोषः--“' स्नाने नैमित्तिक प्राप्ते नारी यदि रजस्वखा । पात्रान्तरिततोयेन स्नानं 
कृत्या व्रतं चरेत् ॥ सिक्तगात्रा मवेदद्धिः साङ्खोपाङ्ञा कथञ्चन ¡ न वच््रपीडनं 

कुयानान्यद्वासश्च धारयेत् ॥ " इति ॥ उदानसाऽप्यत्र विशेषो दर्दितः--““उवरा- 
मिभूता या नारी रजसा च परिष्टुता । कथं तस्या भवेच्छीचं शुद्धिः स्यात्केन 
कमेणा ॥ चतुर्थेऽहनि संप्रा स्पृशेदन्याऽद्यचिः च छियम् । सा चचेकवगाद्या- 
पः स्नात्वास्नात्वा पुनः स्परत् ॥ दड द्रादराक्त्वो वा आचमेच पुनःपुन }} अन्ते 

च वाससां यागस्ततः शुद्धा मवेच्च सा | ददाच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन 

विश्ुद्धयति॥' ' इति। अयं चातुरमात्रे स्नानप्रकारोऽनुसरणीयः- “आतुरे स्नान उत्पने 
दशङ्कत्वो ह्यनातुरः । स्नात्वास्नात्वा स्पृेदेनं ततः शुध्येत्स आतुरः ॥” ईति 

पराशरस्मरणात् । यदा तु रजस्वखायाः सूतिकाया वा मृतिभवति तदाऽयं स्नानप्रका- 
रः--““ सूतिकायां मृतायां तु कथं कुवन्ति य्ण्ञेकाः । कुम्भे सङिङ्मादाय 

पञ्चगन्यं तथेव च॥ पुण्यश्भिराभेमन्व्यापो वाचा शद्ध छमेत्ततः । तेनैव ज्ञापयित्वा 
तु दाहं कुयाद्यथाविधि ॥  रजस्वलायास्तु-““पश्चभिः लापयिता तु गव्यैः 
प्रेतां रजखटाम् । वलरान्तराव्रतां कृत्वा दाहयेद्विधिप्ूवेकम् ॥ ” इति । एतच्च 

रजोदरौनपु्रजन्मादि यदयुदथोत्तरकाठमुत्पनं तदा तदिवसप्रम॒त्याशोचाहोरात्रगणना 
कार्यः | यदा तु रजन्यां रजोददनपुबजन्मादि जातं तदार्धरात्रास्रागजननायुतत्तौ 
पूवौदिवसेकदेशान्यापिेऽप्यारोचस्य तद्यूवेदिवसगप्रमृत्येव गणना कार्यत्येकः कल्पः; 

मा ताता = स 

१. ख. ्रहान्वीकषेतना्धि] ग~ न अरहानिरेश्ेत ०। २.--४. ५, ६, ७.।३. ग. स्पृशेदन्यां 

तु साचियम् । क. स्पृशेदन्या्टचिः लियम् । ४.--७. १०५ ५. क. पुण्याभिरभि° । 
146 
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रात्रि त्रेधा विभञ्याऽऽ्े भागद्वये जननादौ जाते पवैदिनं ग्राह्ममिति द्वितीयः; 
प्रागुदयादिव्यपरः ; यश्ाऽइह कद्यपः -- ^“ उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां 
दस्यते रजः | जननं वा विपत्ति यस्याहस्तस्य शर्वरी ॥ अधैरात्रावधः 
काठः सृतकादो विधीयते । रात्रं कुर्याल्तिमागां तु द्वौ भागौ पूर्वं॑एव 

त॒ । उत्तमोऽशः प्रभतिन युज्यते तऋदतुसूतके । रात्रावेव समुत्पन्ने मृते 
रजसि सुतके ॥ प्रूवमेव दिनं ग्राह्यं यीवनाभ्युदितो रविः।' इति । एतेषां 
च कद्पानां देशाचारानुसारतो व्यवस्था विज्ञेया | इदं चाऽऽज्ञोचमाहिताग्रेरूपरमे 

संस्कारदिवसप्रभृति कतव्यम् , अनाहित्नष्तु मरणदिवसप्रमृति ; संचयनं तूभयो- 

रपि सस्कारदिवसप्रभृतीति विवेचनीयम्; यथाऽऽहाङ्कितः--^* अन्रिमत उक्का- 

न्तः स्नेः संस्कारकमणः । शुद्धिः संचयनं दाहान्मृताहस्तु यथौँतिथि ॥' इति । 
“° साग्नेः सस्कारकमणः+› इति श्रवणादादित्नो पितरि देशान्तरमृते तप्पुत्लादीना- 
मासंस्कायत्संध्यादिकमखोपो नास्तीव्यनुखधयम् । तथा च पटीनसिः-- "° अन. 

भ्निमत उक्कान्तेरारौचे हि द्विजातिषु । दाहादस्निमतो विदयादिदेरस्थ मते सति ॥ 
इति ॥ २० ॥ 

सपिण्डल्ादिना दशाहादिभाप्तो क्वचिन्पृत्युविशषेऽपवादमाह-- 

हेतानां नृपगोविरैरन्वक्षं चात्मघातिनाम् । 
नपोऽभिषिक्तः क्षल्नियादिः ; गोग्रहणं श्रङ्िदंषयादितिरश्चासुपरक्षणा्थम् ; 

विप्रप्रहणमन््यजोपरक्षणम् ; एतेहतानां संबन्धिनो ये सपिण्डास्तेषाम् | विषोदन्ध- 

नादेभिः बुद्धिप्रवेमात्ानं ये व्यपादयन्ति ते आत्मघातिनः । आत्पघातिग्रहणे- 

“"पाषण्डयनाश्चिताः' हयेकयेगोपात्तपत्तितमात्रोपंश्चणाथेम् | तत्सबन्धिनां चा- 

न्यक्षमलुगतमक्षमन्वक्षं सयः शोचमिंथः. न पुनर्दशाहादिकम् । तथा च गौ- 
तमः--ः‹ गोव्राह्मणहतानामन्वक्षम् । राजक्रोधाचचच | युद्ध प्रायोऽनादाकराल्रायिवि- 
पोदकोद्रन्धनप्रपतनश्वच्छता् ” "इति | क्रोधम्रहणं प्रमादञ्यापादैतानरासार्थम् । 

थ नन 
न तम 

९. ग. जाति आशाच पूर्वेदि° ¦ २. ख. उत्तराः प्रभा० । ग उत्तमांश प्रभाग । ३, 
ग. कतुसूतके । पूवमेव ° । ४. ख. यावन्नोदयते रवि° । “५ ख. देश्ञाचारतो व्यव० । ६. क, 
व्यवस्था विज्ञेयाः । ७. ग. यथाविधाति० । ८. ख. विशेणापवाद० । ९. विप्रगोनुपहतानापन्व- 
भ्रमिद्यपराकपाठः। ९० प्रा ६.। ११. क. मात्रोपटक्षणम् | १२ ग. मिल्य्भः। तत्सम्बान्धनां च 

सान्वश्षयावदरोनमाज्ञोचम् । नपुन० । १३.--१७ ९; १०, ११, १२, । 
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अयुद्धग्रहणे युद्धहतस्येकाहमसोचकंमिति ज्ञापनार्थम्-- “ब्राह्मणार्थं विपर्नयि वाधि - 
तां गोऽग्रहेऽपि च॑ । आहवेऽपि हतानां च एकरात्रमशौचकम् ॥ ' इति स्मरणात् ¦ 
एतच्च युद्धकाठक्षतेनैव काटान्तरादेपन्नस्य, समरमूनि हतस्य पुनः सथः श 
चम् ; यथाऽऽह मनुः--““उदयतेराहवे शचैः क्षच्धर्महतस्य च । सदयः संतिष्ठत 
यज्ञस्तथाऽऽौचमिति सितिः॥ ” इति ॥ 

ज्ञातस्यैव जननादेराश्ञोचनिमित्तलाल्न्मादिनातदुत्तरकारऽपि चात्ति द्शहादिग्ाप्तावपर्वादमाह-- 

प्रोषिते कार्षः स्यापपूर्णे द्वोदकं शुचिः ॥ २१ ॥ 
प्रोषिते देशान्तरस्थे यत्वस्थेन प्रथमारवेसत एव सपिण्डजननादिकं न ज्ञायत 

तस्मिन्सपिण्डे कारस्य दशाहायवज्छिनस्य यः शेषोऽवशिषटकारः स एव शद्ध 
देतुभेवति, प्रण पुनरारोचकाठे दशादादिके प्रेतायोदकं दत्वा छु्र्भवति । उट- 
कदानस्य स्नानप्रवेकवाछनात्वोदकं द्वा शुचिभवति । तदुक्तं मनुना--“भनि६सं 
्ञातेमरणं श्ुतवा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जलमय शुद्धो मवति मानवः|| 
९पि॥ “धूं दच्वोदकं श्चचिः†इति प्ेतोदकदानसहचरितस्याशौ चकारस्य दद्ेतुच- 
विधानाञ्जन्मन्यातिकरान्तारौचं सपिण्डानां नास्तीति गम्यते । पितुस्तु निरयेऽपि 
जनने स्नानमस्त्येव--श्रुवा पुत्रस्य जन्मच › इति वचनात् । एतच पुवग्रहण 

जन्मनि सपिण्डानामतिक्रान्ताशोचं नास्तार्खत्र ज्ञापकम् । अन्यथा “निरा ब्याति 
मरणं श्चुत्वा जन्म च निदेशम् । ” इयेवावक्षयत् न चोरछमू । तथा च देवरुः-- 
‹"नाञ्युदिः प्रसधारौचे व्यतीतेषु दिनेष्वपि । ?› इति । तस्माद्िपत्तावेवातिकरान्ता- 
शौचमिति स्थितिः ॥ केषेदन्ययेमं शाकं पठान्ति--“° प्रोषिते काठरषः स्याद- 
रेषे यह्व च । सर्वेषां वत्सरे परण प्रेते दश्ोदकं छुचि: ॥ ” इति | प्रोषिते 
रेते सर्वेषां ब्राह्मणक्षतियादीनामविरेषेण कार्डेषः इद्धिरेतुः अशेषे पुनरतिकरान्त 

दजाहादो सर्वषां ञयहमेवाऽऽशौच संवत्सरे पर्णे यदि प्रोषिग्रायणमवगतं स्यात्तदा 
सर्वो ब्राह्मणादिः स्नात्वोदकं द्वा ञ्युचिः स्यात्! तथा च मनुः--““संवत्सरे व्यतीते 

9 ख. काहमाञ्चोच मस्तीति०। ग. च एकाहाशौ च मस्तीतिज्ञा° । २ख. विपन्नाना 
योषि० । ३. क. महेपिवा०। ४.--५ः ९८. । ५ ख. जन्मदिनां । ६. ख. वादमह्०। ७ क, 
प्रथमदिवसेऽपि ०। ८. क. सानोदकं दन्वा०। ९.--५. ७७.] १०. ग. नास्तीति ब्चापक०। $ ४. 
ग. ख. ट. नचोक्तमिति नास्ति । १२. ग. मितिस्थितम्० । २३. ख. व्यह् एवत्तु° | १४. 
ख. ग. ट. प्रीषितप्रयाणं | 
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तुस्पृष्ैवापो - विश्चध्यति । * हंति अयं च व्यहो दशाहादुर्ष्यं मासत्रयाद- 
वद्रषटम्यः पूर्वोक्तं सथभशौचं तु नवममासादुष्वैमवाक्संवत्सरादष्टव्यम् । यत्पुनवां 

सिष्ठं वचनम्--“ऊध्वै दशाहाच्छृत्वैकरात्रम्” इति तदूष्यै॑षण्मासेम्यो यावन- 

वमम् । यदपि गौतमवचनं--^ श्रत्वा चोध्वै दशम्याः पक्षिणी ` ईति--तन्मास- 
त्रयादष्वमवाक् ष्ठात् । तथा च ब्द्धवसिष्ठः--“म।सत्रये त्रिरात्रं स्थात्षण्मासे 
पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादवागरूध्वं स्ननेन शुध्यति ॥ ” इति । एतच्च माता- 
पितृव्यतिरिक्तविषयं--“°पितरो चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । श्रुत्व 
तदिनमारम्य दशाहं सूतकी भवेत् ॥'“ इति पैटठीनसिस्मरणात् | तथा च स्मुय- 

न्तरेऽपि-““महागुरुनिपति तु अआद्रैवखरोपवाप्तिना | अतीतेऽब्देऽपि कतेभ्यं प्रेतकार्यं 
यथाविधि ॥'' इति । संवत्सरादृष्वमपि प्रेतकायमाशोचोदकदानाकं कार्य, न 
पुनः स्नानमात्रच्छुद्धरित्यथः । पितृपल्यामपि मातृम्यतिरिक्तायां स्मत्यन्तरे विरेषो 
दर्दितः--“* पिवृपल्यामपेतायां मातूर्वेज द्विजोत्तमः । संवत्सरे भ्यतीतेऽपि तिरा- 

तरमराचिनच्वेत्॥' इति । यस्तु नघादिग्यवहिते देशान्तरे गृतस्तत्सपिण्डानां द्ाहा- 
दृष मासत्रयादबौगपि सयः शौचम् । ““देकान्तर भरतं श्रत्वा क्ठीने वैखानसे यतौ | 
शृते स्नानेन श्द्धयन्ति गभेसवे च गोप्रेणः ॥'' इति । देकान्तररक्षणं च ब्रह- 

स्पतिनोक्तं-“* महानयन्तर यज गिरिवो व्यवधायकः ] वाचो यत्र विभेदयन्ते तदै- 
रान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम् } चतारिशदरदन्त्पन्ये त्रिरा- 

दन्ये तथेव च ॥'” इति । इदं चातिक्रान्ताशोचसुपनीतोपरमविषयं, न पुनवैयो- 
वस्थाविरषादोचविषयमपि-। तथा वोक्तं व्याघ्रपादेन--*° तुद्य वयाक्ि सर्वेषाम- 

तिक्रान्ते तथैव च | उपनीते तु विषमे तस्मिनेवातिकार्जम् ॥'" इति । अयमर्थः- 
बयाकषे त्रिवषाौख्ये यदादोचम्-"* आदन्तजन्मनः सदय; '' हई्यादिवाक्यविहिते 
तत्सर्वेषां ब्राह्मणोँ्विणीनां तुल्यमविरिष्टम्; अतिक्रान्ते च दशाहादिके व्यहादि 
यदाश्यौचं तदापि सर्वैषामावीशेष्टम् ; उपनीते पुनरपरे दश्च द्वादश्च पञ्चदश वि- 
रादिनानीव्येवं विषभारोचं ब्राह्मणादीनां ; तस्िन्नेवोपनीतो परम एव॒ अतिकाठुज- 

मतिक्रान्तारोचं भवति, न वयोवस्थारौचतिक्रम इति ॥ २१ ॥ 
ना 

१,--**. ७६. । २.---४. ३६. । ४.-- १४. १९। ४. ख. मातृवज्यं दि० ५. तथैव 
च । इदं चा०। &.-- प्रा २३.। ७. क. दीनां वेणोनां० | ८. ख. कान्ते दशा ०। ९. ख, 

रूपरमेदश* ॥ १०. ख. विषमाञौ ° । 
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्षत्रियादिषु दशरात्रस्य सपिण्डाञ्चोचस्यापवादमाह- 
@ 

क्षत्रस्य हादशाहानि विराः पञ्चदरेव तु । 

विरादिनानि शूद्रस्य तदधे न्यायवर्तिनः ॥ २२ ॥ 
्त्रियवेदषसयद्राणां सपिण्डजनने तदुपरमे च यथाक्रमेण द्वादरा पञ्चदश 

तिंरादिनान्याौचं मवति । न्यायवर्तिनः पुनः चरस्य पाकयज्ञद्िजशुशरष्ादिरतस्य 
तदधं तस्य मासस्य।धं पञ्चदरारात्रमाश्चोचम् । एवं च 'धत्रिरात्रं दरारात्र वा " 
इयेतदरारातमाशवि पारिरोष्यात् ब्राह्मणविषये न्यवतिष्ठते। स्मयन्तरेषु त॒ श्षुतियादी- 
नां दशञाहादयोऽप्यारोचकस्पा दारैताः ; यथाऽह परारशरः-- “क्षत्रियस्तु दराहेन 
स्वक्मनिरतः शाचरैः। तयेव द्ादस्यादेन वेदयः ययुद्धिमवम्नयात् |" तथा च शातातपः 

--““एकादशाहाद्राजन्यो व्यो द्वादञ्चभिप्तथा | दद्र पदातिरतेण दुष्येत 
मृद्यते ॥ ” वसिष्ठस्तु ““ पञ्चदसरात्रेण राजन्यो विंशतिरत्रेण वैद्यः ” 
इति। अद्गेरास््वाह--“'सर्ैषामेव वणानां सृतके मृतकं तथा। दराहाच्छुद्धिरेतषाफति 
शातातपोऽत्रवीत्॥" इयेवमनेकोचावचारौ चकलत्पा दाशैताः--तेषां ठोके समाचा- 

राभावान्नातीव व्ववस्थाप्रदशेनुपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदस्यैते |. यदा पुनर््ाह्य- 
णादीनां क्षतियादयः सपिण्डा भवन्ति तदा हार्यतार्यक्ताश्चौचकस्पोऽनुसरणीयः 
."द्राहाच्छ्यते विप्रो जन्महानौ खयोनिषु। षडिभल्िभिरयेकेन क्षत्रषिदञचद्रयोनिद॥ 
इति । विष्णुरप्याह--“क्षनियस्य विटद्चद्रेषु सपिण्डेषु षडात्रत्िरात्राभ्यां | वैरस्यं 
द्रे सपिण्डे षटुत्रेण॥'" शुद्धिः । ईीनवणीनां तूल्छष्टेषु सपिण्डेषु जतेपु बतेषु वा 

१५५ (~. क अ तदाश्ौचन्यपगमे श॒द्धिः"द्व॑ति। बौधायनेन व्वाविरोषेण दशाह इत्युक्त -*शक्षतविरञ्च- 
(9 (१ 

दज तीया ये स्युर्विप्रस्य बन्धवा; | तेषामरा।चे विप्रस्य दश्चाहार्छद्धिरिष्यते॥ ” इति। 
अनयोश्च पक्षयोरापदनापद्धिषयवेन व्यावर्था । दास्यादीनां तु खाभिक्षौचेन 

सय्यत्वं कमनधिकारस्तु मासावधिरेव । तदादाद्गिराः-- “दासी दासश्च सर्वो वै 

यस्य वरणस्य यो भवेत् | तद्रणस्य भवेच्छौचं दास्यां मासस्तु सूतकम् ॥ ” 
(क इति । प्रतिलोमानां लाद्धौचमाव एव --““प्रतिखोमा धर्महीनाः इति 

१,--परा० १८. । २. क. शध्यते मृत्त° । ३. क. सौचकारादाकते । ४. ग. दुक्तो 
रौचक० | ५. क. वैदयसपिण्डे० । &.--२२. २२, ४.। ७.--२२. २१।८. ख. स्वाम्य] 
शोचे ० । 
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च्रे, 

स्मरणात् । केवलं मृतौ प्रसवे च मारापकषणार्थ॒मू्रपु्यषरत्सगवत् शौचं 

भवत्येव ॥ २२॥ 

वयोवस्थाविशेषादपि दशहाघाश्ञोचस्यापवादमाह-- 

आदन्तजन्मनः सद्य आ चूडान्नैरिकी स्मृता । 
विरात्रमा रतादेशादशरात्रमतः परम् ॥ २३ ॥ 

यावता कलन दन्तानामुत्पत्तिस्तसमिन्काठेऽतीत्यं संबन्धिनां स्यः शोच, 
चूडाकरणादाड्मृतस्य संबन्धिनां नैशिकी निशायां भवा अहोरात्रभ्याविन्यशुद्धिः | 

व्रतदेरा उपनयनम् । ततोऽवोक् चूडायाश्वोध्वेममीतस्य व्यहमश्ुद्धिः | अत्र च 
८५अदन्तजन्मनः सद्यः इति यद्यप्यविशेषेणाभिघानम् । तथाऽप्यञ्चिसस्काराभावे 

द्रषटन्यम्--“"अदन्तजाते बाछे प्रेते सद्य एव नास्यािसंस्कारो नोदकक्रिया इति 

वैष्णवेभ्निसश्काररहितस्य सश्च: छौचविधानात् , सति वलभ्नस्कारे ““ अहस्त्वदत्त- 
कन्यासु बरे च" ईति वक्ष्यमाण एकाहः । तथा च यमः--*जदन्तजाते 

तनये शिशौ गरच्युते तथा । सपिण्डानां तु सर्वैषामहोरात्रमरौचकम् | ” इति 

नामकरणासाक्सयः शौचमेव नि्रतं--““ प्राड नामणरणात्सयः रोचम्" इति 

राङ्कस्परणात् । चूडाकमे प्रथमे तृतीये वा वषे स्मथ॑ते--“ चूडाकमे द्विजातीनां 
सर्वेषामेव धर्मतः। प्रथमेऽब्दे तृतयि वा कतेम्यं श्र॒तिचोदनात् ॥* इति स्मरणात् ॥ 

ततश्च दन्तजननादू्य॑प्रथमवार्बिकचूडाकमपयन्तमेकाहः; तत्र॒ ववद्कतचूडस्य 

दन्तजनने सयपि ज्रिवष गावदेकाह एव । तथा च विष्णुः --“'दन्तजाते 

ऽम्यज्ृतचूडऽहोरात्रेण शुद्धिः" ईति । तत ऊध्वै॒॑प्रागुपनयनात् अ्यहः । यन्न 

मनुवचनं--““दरणामङृतचूडानामञयुद्धि्नरिकी स्मृता । नित्रेचचूडकानां तु िरा- 

त्च्छुद्धिरिष्यते॥” ईति तस्थाप्यमेव विषयः ॥ यत्तूनद्विवषमधि्ृं तेनेवोक्तम्- 
त तनो भाता नोना क जाता जा ५१ 

' आदन्तजननात्सद्य › इति ` आदुन्तजन्मनः सद्य इति पाठाद्ये मत्रैवमिताक्षाराया मष्ट- 

दक्ञ॒श्छोकव्यास्याया युत्तरपाटान्तरं च मित्रया प्रात्तनम्रन्थेषरु बहुषुस्थटेषु दस्यते । अप- 

राक पुनरयं शोकः पुण्यपत्तनयुद्धिते पुस्तके न व्याख्यात. इतिलयक्तः । व्याख्यानकरणस्य र्छोक- 
सद्धाबासद्धावं प्रत्यकारणत्वाचिन्त्य एवायं प्रमाद इति । ३. ख. तीतस्य बाटस्य तत्सम्ब° । ग. 

तस्य बास्य सम्बन्धि ० । ३. प्रा २७. \ ४. क. मेवनियम्यते । प्राङ० । ५. क. ख. 

चूडापगन्त%। ६. ग. खडृतन चडान्तजस्यदतसप्यपि ° । ७.--२२.२९ .। ८.--५. ६७.।९. क. 

प्ययमेवार्ददेषेः५ १०. क, तेनोक्तम् अरण्ये काटवस्यव्काक्नपेतभ्यद° । 
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-“ अरण्ये काष्ठवचयक्तवां क्षपेयुल्लयहमेव तु] इति, यच्च वसिष्ठवचनम्-^* ऊन- 

द्विवर्ध प्रेते, गभेपतने वा सपिण्डानां तिरात्रम् ” ₹ईति- तत्संवत्रचूडाभेप्रायेण ॥ 

यच्ङ्गतेवचनं--““ यदप्यक्ृतचूड बै जातदन्तरश संस्थितः | तथाऽपि दाहपिलव - 

नमाशौ चं उ्यहमाचरेत् १ इति तदर्ष्रयादुर्व कुरुधमपिक्षया चौरोत्करषे वदितन्यं-- 

४ वरि न्यूनश्रिवर्षे त॒ मृत शुद्धिस्तु निकी) इति तेनेवाभिदितत्वात् ॥ न चायमे- 

काहो दन्तजननाभाव इति शङ्कनीयम्--न हि न्यूनत्रिवष॑स्य दन्तानुत्पात्तः सेभव - 

ति, तथा सत्यपि दन्तजननेऽकृतचूडस्येकाहं वदर्ता विष्णुषचनेन विरोधश्च दुष्प- 
रिहरः स्यात् । तस्मास्प्राच्येव व्यास्या ज्यायसी । यत्त कञ्यपवचनं--** बारखना- 

भदन्तजातानां त्रिरात्रेण शुद्धिः” इति तन्मातापितृविषयं--* निरस्य तु पुमच्छु- 

करमुपस्परसयैविशष्यति । बेजकादाभेसबन्धादनुरुष्यार्दघं अयम् ” इति जन्यजनक- 

सबन्धोपाधिकतया त्रिरात्रस्परणात् । ततश्चायमथः--" मराङामक रणात्सयःचौचं, 

तदूर््व दन्तजननादवगमिसस्कारक्रियायामेकाह , इतरथा सद्यः शोचंः, जातदन्तस्य 

च प्रथमवार्षिकाच्चौलादर्वागिकाहः, प्रथमवपरोदुर्वं त्रिवषंपयन्तं कृतचूडस्य यहः. 
इतरस्य व्वेकाहः, वर्षत्रयादुष्वमक्ृतचूडस्यापि च्यहम् , उपनयनादरध्वं स्वेषां ब्राह- 

णादीनां दद्यरात्रादिकमिति ॥ २३॥ 

उदानौ सखीषु च वयोवस्थाविरषणापवादमाह-- 

अहस्त्वदत्तकन्याञ्च बद्षु च विशोधनम् । 
अदत्ता अपरिणीता याः कन्यास्तासु कतचूडाप्र बाग्दानास्रागहोरात्रं षरो- 

षेण द्यद्धिकारणं सपिण्डानाम् । सपिण्डये च कन्यानां त्रिपुरपपर्यन्तमेव-- 
८८ अप्र्तानां त॒ च्लीणां त्रिपुरुषे विज्ञायते ईति वसिष्ठस्मरणात् | बषेषु चानु- 

त्पन्दन्तेष्वम्िसस्कारे सयकाहो विशोधनम्, अङ्ृतचूडायां तु कन्यायां सयः शचं 
विधीयते” इत्यापस्तम्बस्मरणात् । वग्दानादुष् तु संस्कारास्माक्पतिपक्षे पितृपक्ष च 
तरिरात्रमेव ; यथाऽऽह मनुः--““ ख्रीणामसंस्कतानां तु च्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः | 

१, ख. प्रियेयुखयह० 1 २.--५. ६९. } ३.-- ४. २५. । 9. क. जातदन्तसतुस्त° । 

५. क दाहूयि्वा तथाप्येनमा शओौच० । &. क. स्यकाहं विदधता विष्णु° 1 ७. खे मुपस्पञ्ञा- 

एषी । ८ ख दयुरन्ध्यादद्य० । ९ क. ग दन्तस्य प्रथम । १०.--७. ¶८ ] ११. ख 

अकृतचरूडाया° । 
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यथोक्तेनैव कल्पेन शुध्यन्ति त॒ सनामथः ॥'* इति | बान्धवाः पतिपक्षच्चिरात्रेण 

शुध्यन्ति, सनामयसनु पितृपक्षाः सपिण्डा यथोक्तेनैव क्पेन “‹ निततचूडाकानाम्?' 
इत्यादिनोक्तेन त्रिरा्रूपेण न पुनरदश्चरात्रह्पेण+--विवादात्पराक् तस्यायुक्तलात् । 
अत एव मरीविः--“' वारिूर्वं प्रदत्ता तु या नैव प्रतिपादिता । असंस्कृता तु 

सा ज्ञेया त्रिरात्रमुभयोः स्मृतम् ॥ इति | उमयोः पतिपितृपक्षयोः । विवाहादूष्व 

तु विष्णुना विशेषो द्चितः--“ संखछतासु लषु नाशौच पितृपक्ष त्मसवमरगे 

चेत्पितगरे स्यातां तदेकरात्रं त्रिरात्रं च ॥' ईति । तत्र प्रसवे एकाहः, प्रायणे 

त्रिरात्रमिति व्यवघ्था । इदं तु वयोवस्थारौचे सवेवणसावारणं--“* कषत्रस्य द्वाद- 

शाहानि'" ईतिवद्रणैविदषोपादानेनैभिघानात् । अत एव मनुनाऽनुपात्तवणीविशे 

षारौचिधेः साधारण्यप्रतिपादनाथ चातवेण्योधिकारे स्यपि पुनः ““ चतुणोमपि 

वणौनां यथावद नुप्रवश्चः ̀  इ्युक्तम् । तथाऽद्धिरसाप्युक्तम्--^* अविदेषण वणा- 

नामवीक्संस्कारकर्मणः | त्रिरात्रान्त भेच्छद्धिः कन्यास्ह्या ैधयते |” इति । 

व्याघ्रपादवचनं च ^“ तुल्यं व्यासे सर्वषाम्” प्राक्प्रदाशंतम् । अतो यथा 

४५ पिण्डयङ्गादृता देयम् हृादिः पिण्डोदकदानविधिः सवेवणेसाधारणः; यथा वा 

समानोदकासौचविधिः, “अन्तरा जन्ममरणे"! हति सन्निपाताशोचविधिश्व, य॑दरे च- 
क (५ ५ १ 

''गरयघ्ठवे मासतुल्या निरा" इति सखौवारचविधिः, “प्रोषिते काट्रेषः 

स्यादशेबे अ्यहमेवतु, ति बिदेशस्थाशोचविधिश्च, यथा वा गुरवायारोचिधः, 

सथरवर्णसाधारणः- तथा वयोवस्थानिमित्तमप्याशौच सवैवणंसाधररंणमेव मवितुमह- 

ति । अत एव “शते षिभः कृते चौले वैद्ये नवभिरुच्यते । ऊर्ध्वं त्रिवषौच्छर 

तु द्वादशाहो विधीयते॥” तथा “यत्र तविरात्रं विप्राणामाौचं संप्रदश्यते। तत्र शद्ध 

दादशाहः षण्णव क्षत्रवेस्ययोः।।'” इत्यादीनि ऋष्यशरङ्खादिवचनानि विगीतजुद्धयाना- 

द्ियमाणेघोरेधरविश्वरूपमेधातिथिप्रमतिभिराचार्येरयमेव साधारणः पक्षोऽङगीकतः । 

अविगीदानि चातीनातंक्षलियादिविषयतया व्याघ्येयानि ॥ 

१--५. ७२.। २. ग. रात्रूपेण पितृपक्षषिवाहास्मागू ` शयु ० । ३. ख. त्रिरात्र वेवि०। 

8, --२२, ३३, ४.1 ५. ख. ग. प्रयाणे त्रिरा? । ६.--प्रा० २२. | ७.-क पादानेन न 

विधा० । ख. ग. ङ पादानेनाभिधानात् । <. प्रा १६. । ९. प्रा० २०.। १०. ख ॒विधिश्च- 

यदूष्वं गर्मखा० । ११. प्रा०२०.। १२.प्रा० २१. १३. क. शोच साधारणमेव° । १४, 

ख. विगीतत्वबुढचया ० । 
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गुबादिप्वतिदेशमाद- 

गुवन्तवास्यन् चानमातुखश्रोतियेषु च ॥ २४ ॥ 
गुरुरूपाध्यायः; अन्तेवासी शिष्यः; अनूचानोऽङ्गानां प्रवक्ता; मातुटग्रहणे - 

नाऽऽत्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृवन्धवश्च योनिस्तम्बन्धा उपटक्ष्यन्ते-ते च ^ पल्नी 

दुहितरः ” इत्र दर्दिताः; श्रोत्रिय एकडाखाध्यायी-““्एकां स्चाखामधीते श्रोत्रियः"' 

इति चौघायनस्मरणात् ; एष्रपरतेष्वहोरात्रमाशौचम् । यस्तु मुल्यो गुरः षिता 
तदुप्रमे सपिण्डत्वाद्याहमेव । यस्तु पिता पुत्रानुवाद्य संश्छत्य वेदानध्याप्य 

वेदां ग्राहयित्वा बच च विदधाति तस्य महागुरुत्वात्तदुपरमे द्वादशरात्रं वा-- 
८: महागुरुषु दानाध्ययने वजयेरन् # इव्याश्वकागनेनोक्तं द्रष्टव्यम् । आचार्योपरतो 
तु तरिरात्रमेव ; यथाऽऽह मनुः --““त्निरा्रमाहराशौचमाचार्ये संस्थिते सति । तस्य 
पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रमिति सतिः ॥” इति| यदा वाचायोदेरन्यष्टिं करोति 

तदा दशरात्रमाशौचम् --“ गुरोः प्रेतस्य शेष्यस्तु पितृमेधं समाचरेत् । 
प्रेताहरैः समं तत्र दशाहेन व्िद्युध्यति । ” ईति तेनेवोक्तवात् । श्रोत्रियस्य त॒ 
समानग्रामीणसैतदाशोचम्--““एकाहं सनरक्यचारिणि; समानग्रा्मणि च श्रोत्रिये 

इत्याखलायनस्मरणात् । एकाचार्योपनीतः सन्रह्मचारी । एतेासन्निधो दष्टवयं, 
सन्निहिते तु िष्यादौ त्रिराजादि; यथाऽऽह मनुः--“शश्रोये तृपसंपन्ने त्रिरात्रमञ्ु- 

चिभेवेत् । मातु पक्षिणीं रात्र रिष्धविग्बान्धवेषु च ॥ ` ईति । उपसंपन्न 

मत्रीप्रातिवद्यवाक्षिन संवदे ज्ीट्युक्ते वा । मातुटग्रहणं मावृष्वसलरदेरुपलक्षणा- 
थम् | बान्धवा इत्यात्मबन्धवो, मातृबन्धवः, पितृबन्धवश्वोच्यन्ते । त्थी च 

बरहस्पतिः--'“उ्यहं मातामहाचारयशरोत्रियेष्वञ्चाचचेभेवेत् 1 इति । तथा प्रचताः- 

८८मृते चतिनि याव्ये च अिरत्रेण द्युष्यति |'* इति। तथा च वब्रद्धवसिष्ठः-- 

संस्थिते पक्षिणीं राति दौहित्रे भगिनीषुते । संते तु॒चिरात्रं स्यादिति धर्मो 

व्यवस्थितः | पि्ोरुपरमे द्वीणामूढानां तु कथं भवेत् । भिराञेणेव शुद्धिः 

स्यादियाह भगवान्यमः ॥ चखननरंयोभगिन्यां च मातुरन्यां च मातुरे । 

१. व्य० १३९५.। २. ख. परमेतु° ! ३.--५- ८०. । ४. ख. समारभत् । ५.--५ 

६.1 ६.--४. ४, २६, २७। ७. ख. निधानद्रष्टव्य०। ८.--५. ८१, ९. ख. दिनासम्बन्धे- 

शीर० । १० ग. तथाऽ वुहृस्प० 1 १३. ग. श्वश्रयोश्च भगि०। 
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पित्रोः स्वसरि तद्र पक्षिणीं क्षपयेनिश्यम्।॥ तथा ““मातुरे श्व्यर 

मिते गुरौ गुषङ्गनाषु च । आशौचं पक्षिणीं रातिं श्रता मातामही यदि।॥* तथं 
गौतमः--““ पक्षिणीमस्पिण्डे योनिरबद्धे सहाष्यायिनि च" ईति । योनिसंबद्धा 
मातुखमातृष्वलल्लीयपितृष्वस्रीयादयः । तथा जाबाछि--“ एकोदकानां तु व्यो 

गोत्रजानामहः स्प्रृतम् ] मातृन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतौ तथा ॥ इति । वि- 
ष्णुः--“ असपिण्डे स्ववेदमनि मृत एकरात्रम् " ईइति। तथा ब्रद्धः--““ भगिन्यां 
संस्कृतायां तु रातथैपि च संस्कृते ] मित्रे जामातरि प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते ॥ 
राठके तत्सुते रव सयः स्नानेन ड्ुध्यति । ग्रमिश्वरे कुलपतौ श्रोत्रिये च तप- 
खिनि ॥ शिष्ये पञ्चत्वमापने डुचिनक्षत्रदशेनात् | प्राममध्यगतो यावच्छवस्तिष्ठ- 

ति कस्यचित् ॥ ग्राभस्य तावदाशौच निगैते शुचितामियात् | इत्यार्दन्याशौच- 
विेषप्रा्षेपादकानि स्मृतिवचनान्यन्वेषणीयानि प्रन्थगौरवमया्वर्वं न ख्यते | 

ते चैकविषयगुरुकव्वाशौचप्रािपादकतया परस्परविरुद्ेपु सन्निधिवेरास्थपिक्षया 
व्यवस्था$नुसधातव्या ॥ २४ ॥ 

[क च- 

अनोरसेषु पुतेषु भायौस्न्यगतासु च । ९ 
अहरिवयनुवर्वते । अनोरसाः क्षेत्रनदत्तकादयः तेषु जतेप्रपस्तषु॒चरौहोरा. 

त्रमादौचम् ] तथा स्वभार्याखन्यगताख्वन्यं प्रतिरोमव्यतिरिक्तिमाध्रितासु अतीतासु 
चहोरात्रमेव, न पुनः सत्यपि सापरिण्डये दशरात्रं । प्रतिरोमाध्रितासु लंशचोचामाव 
एव--:“ पाषण्डवनाश्रिता ” ईत्धनेन प्रतिषेधात् । एतच भागयापु्रश्चब्दयोः संब- 
न्धिशब्दत्वायत््रतियोगिकं भायौत्वं पुत्रं च तस्यैवेदमारौचं सपिण्डानां ता- 
शौचामात्र रवै | अत एव प्रजापतिः--" अन्या्रतेषर दारेषु परपलनी- 
सुतेषु च । गोत्रिणः स्नानञ्ुद्धाः स्युश्िराजेणैव ततिता ॥ इति । स्ै- 
रिण्याधास्तु यमा्रितास्तस्य तु त्रिरात्रमेव ; यथाऽऽह विष्णुः--““ अनौरसेषु पुत्रेषु 

19 2 ०] 

१.ख. ग. तथा च गौत । २. ख. योनिसम्बन्धे० | ३ -१४ २०. ४.ख. 

योनिसम्बन्धा० । ५ --२२. ४६. । ६. ख. ग. भयादूत्र । ७. के. रिख्यते° । ८. ख. एषु. 

तैक० । ९. क. भेत्रिकदत्त० । १०. ख ग. सतपरुवाहो । ११. ख. तामु अत्राहोरा० । १२. 
ख. ताषुच्ञो० । १३. भ्रा० ६ । १४. क. पुत्रयोः सम्बन्धित्रायसरतियौगि० } १५. ख. 
दोचाभावः । अप० | 
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जतेपु च मृतेषु च | परप्रबासु मायासु प्रसूतासु मृताघ्ु च ॥, ईति त्रिरात्र 
मत प्रकृतम् । अनयोश्च तिरत्रेकरात्रयोः सन्नेधिविदेरास्थापेक्षया व्यवस्था | यदा 
तु पितुच्िरात्रं तदा सपिण्डनमिकरात्रमं ; यथाऽऽह मरीचिः-- ““ सूतके 
मृतके चेव त्रिरात्रं पर्वंयोः | एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिराते यत्र वै पितः ॥ ”† 
इति ॥ २४ ॥ 

फं च-- 

निवासराजनि प्रेते तदहः शडिकारणम् ॥ २५ ॥ 
£ 

निवरसन्यक्षाननेति निवासः,-सखदेश उच्यते;तस्य यो राजा खामी विषया- 

धिपतिः स यस्षिन्नहाने अतीतस्तदहमीतं शुद्धिकारणं, रात्रो चेदतीतस्तदा राति- 
मातरम् । अत एव मनु--“प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः।” शति । 
ज्योतिषा सह वतेते इति सज्योतिराद्ोचम् । अहि चेदयावत्सूर्यदर्शनं, रात 
चेदावनक्षत्रदरीनमिय्थः ॥ २५॥ 

अनुगमनाशोचमाह- 

ब्राह्मणनाचुगन्तव्यो न शरद्रो न दिजः कचित् । 

अवुगम्याम्भसि खात्वा सपषन्नि धृतभुक् शुचिः॥ २६॥ 

ब्राह्मणेन असपिण्डेन द्विजो विप्रादिः शयुद्रो वा प्रेतो नानुगन्तव्यः | यदि 

जञहादिनाऽनुगच्छरति तदाऽम्भसि तडागादिस्थे स्नावाऽ्नं स्पृष्टा घृतं प्रार्य डचिभ- 

वेत् । अस्य च धृतप्राशनस्य भोजनकायंविर्घति प्रमाणाभावान्न भोजनप्रतिषेधः । 
इद् च समानोक्कृष्टजातिविषयम् ; यथाऽऽह मनुः--““ अनुगम्येच्छया परेतं ज्ञातिम- 

्ञातिमेव च । स्नावा सचैरः स्पृष्टाऽ्नि धृते प्रादय विद्ुष्यति ॥” इति । ज्ञातयो 
मातुसापिण्डाः; इतरेषां तु विहितलान दोषः ॥ निङृष्टजाव्यनुगमने तु स्मृव्यन्तरो- 

त्त द्रष्टव्यम् । तत्र श्युद्रानुगमने--““प्रर्तीमूतं त॒ यः श्रं ब्राह्मणो श्चानदुबेखः । 
नण णाति साज त भाता णाया 

9.--२२ ४३. । २. ग. तदहः शुधिका०] ३. ख. निवसव्यस्मि ०। ४. विषये स्थिरिती 
ल्यानन्दाश्रमपुद्रितापरार्कपुस्तके पाठान्तरम् । ग. तथां । ५.--५. ८. । ६. ख, 

युग्॒चिः; । ७. क. प्रादयश्चदधिभेवे० । ८. क. ख. ग. ड. कायविधाने प्रमाणा° । 
९.--, १०३.) 
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अनुगच्छेनीयमानं स त्रिरात्रेण द्यध्यति | अजिरा तु ततशवीर्णे यदीं गला समुद्र- 
गाम् । प्राणायामं कृता घृते प्रास्य विश्युष्यति ॥' इति पराशरोक्तः क्षिया 
लुगमने व्वहोरां--““ मानुषास्थि स्निग्धे स्पृष्रा त्रिरात्रमाशोचमस्निग्धे घ्वहोरात्रं 

रावानुगमने चैकम् ” इति वसिषटोक्तविद्यानुगमने पुनः पक्षिणी, तथा--“"क्षा्ञिय- 
स्यानन्तरं देदैयानुगमने अहोरत्रमेकान्तरश्यद्रानुगमने पक्षिणी, वेश्यस्य शुदरानुगमने 

एकाहः” इत्यूहनीयम् ॥ तथा रोदनेऽपि पारस्करेणोक्त--“' मृतस्य वान्धवः साध 
कृत्वा तु परिदेवनम् । वजेयत्तदहोराथं दानं श्राद्धादिकमं च ॥ “इति ॥ तथाऽल्ङ्क- 

रणमपि न कार्य--““ इृच्छरृपादोऽसपिण्डस्य प्रेताङङ्करणे कते । अज्ञानादुपवासः 
स्यादशक्तौ स्नानमिष्यते |" इति चाङ्खेन प्रायश्चित्तस्याम्नातलात् ॥ २६ ॥ 

सपिण्डारौचे क्वचिदपवादमाह- 

महीपतीनां नाऽऽशौचं हतानां विद्य॒ता तथा । 

गोबाह्यणार्थं स्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः ॥ २७ ॥ 

यद्यपि मरहीशब्देन कृत्स्न भूगोलकमभिधीयते, तयाऽप्य् सकरायाः क्षिते- 

रेकम्वैकल्वानुपपत्तेः महीपतीनामिति बहवचनानुरोधाचच, तदेकदेराभूतानि मण्ड- 

खानि रक्ष्यन्ते । तप्पाखनाधिकृतानां क्चलियादीनामभिषिक्तानां नाऽऽशौचं , ते- 
रारौच न कायैमिलयथः । तथा विदुद्धतानां गोत्राह्मणरक्षणाथं विपनानां च 

संबन्धिनो ये सपिण्डाक्तेरप्याश्यौचं न कार्यम् । यस्य च मन्त्रिपुरोहितादे- 

भूमिवोऽनन्यसाध्यमन्त्रामिचारादिकर्मसिद्धवथमाशौचामावमिच्छति तेर्नौपि न का- 

यम् 1 अज च महीपतीनां यदसाघ(रणवत्वेन विहितं प्रजापरिरक्षणं तयन 

दानमानसत्कार्यवहारदरनादिना भिना न समवति तओेवाऽऽरौचाभावो न 

पुनः पञ्चमहायज्ञादिष्वपि । तथा च मनुः--““ राज्ञो माह।सिके स्थाने सयः 

जौ च विधीयते । प्रजानां परिरक्षा्थमासन चाच कारणम् ॥” ईति । गोत- 
~
~
 

--~-- 

9 ग. ततस्तीणि नदीं । २. क. पक्षिणीं तथा०। २. ख. नन्तरं वैद्या० | ४. ग, 

पक्षिणीं वैसय० | ५. क. दानश्राद्धादिं० । ६. ख. पिपतगरोऽनम्य० । ग. पिपानन्य° । 

एतच्छलोकस्यपाठो ‹ महीपतीनाम् ' इत्येकरोकपटोत्तरमपराकंपुस्तके आनन्दाश्रममुद्रिते टरयते \ 

७, ख. मिच्छन्तितिरपि ° । ८.--५* ९८. । 
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मेनप्ुक्त--““राज्ञां च कायोविघाताथम् '” ईति । राजमत्यादेरप्याशौचं न भवति ; 
तथाऽऽह प्रचेताः--““ कारवः सिनो वैया दासीदासास्तथैव च । राजानो 

राजभत्याश्च सद्यः शौचाः प्रकीसिताः | ” इति । कारवः सूपकारादयः ; 
शिस्पिनश्चित्रकारचैनिर्णेजकादयः | अयं चाऽऽशौचाभावः रकिविषय इत्यपेक्षायां 
कर्मीनैमित्तैः न्देस्तत्तदसाधारणस्य कर्मणो बुद्धिस्यतवात्तत्रैव दरष्टभ्यः । अत एव 
विष्णुः--““ न राज्ञां राजकमणि, न व्रतिनां व्रते, न स्त्रिणां सत्रे, न कारूणां 
कारुकमाणि › ईति प्रतिनियतविषयमेवाऽऽसौचामावं ददरायति । शातातपीयेऽ- 
प्युक्त-““ मूल्यकर्मकराः शद्रा दासीदासास्तथैव च} खनि रारीरसंस्कारे गृहकरमेण्य- 
दूषिताः।।'” इठि।। इयं च दासादिद्यद्धिरपंरदिरणषयतया प्राप्तस्पश्ेविषयेयनुस्ेधेयम् । 
अत एव स्मृवयन्तर-“सयः स्पृस्यो गभेदासो , मक्तदासख्यहाच्छुचिः ।' तथा- 
४४ चिकित्सको यक्कुरते तदन्येन न शक्यते । तस्माचिकित्सकः स्प शुद्धो मवति 

नियः ॥** इति ॥ २७ ॥ 
[क 

त्ािजां दीक्षितानां च यज्ञियं कमं कुवेताम् । 
सलिवतिबह्यचार्दात्बह्यविदां तथा ॥ २८ ॥ 

दाने विवह यन्ने च सम्रामे देशविष्रवे । 

आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शोचं विधीयते ॥ २९ ॥ 
ऋषविजो वैरणामरणसम्भृताः वैतानीपासना कर्विदेषाः, दीक्षया सकता 

दीक्षिता तेषां ; य्खियं यज्ञे भवं च कर्म बुवैतां ““ सयः सौचं विधीयते ? इति 
स्ानुषङ्कः । दीक्षितस्य “* वैतानोपासनाः कायः इयनेन सिद्धेऽम्यधिकारे 
पुनभ्रचनं याजमनिषु स्वयं कर्तलविधानार्थं सयः ल्लानविध्यर्थ च । सत्रिग्रहणेन 

सन्ततानुष्ठानतुव्यतयान्न सत्रप्रहृत्ता रुक्षयन्त--मु्थानां त॒ सल्रिणां दीक्षितम्रहणे 

नैव सिद्धेः ! बतिरब्देन ङृच्छरचान्द्रायणादिप्रढृत्ताः, खातकत्रतप्रायर्चित्तप्रकृत्तारचो- 

१,--१४. ४५ । २.--२२. ४८, ४९, ५०३५१. | ३.ग. शुद्धिः परिह० । ४. 

क व्रणमूरणसंभूताः । कर्व । ख. कविजेावरणसेभृताः कनूविदै° ।५.--प्रा° १७.। ६. क. 
ग. सयः स्नानविशद्धबथं च । 
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च्यन्ते । तथा ब्रह्चयोदित्रतयोगेनः श्राद्धकतर्भोक्तश्च ग्रहणम् । तथा स्मृयन्तरं 
--“: नियमनप्रदस्यापि इच्छचान्द्रयणादिषु | निवत्ते कृच्छरहोमादौ ब्राह्मणाद् 
भोजने ॥ गृर्हातनियमस्यापि नस्यादन्यस्य कस्याचित् । निमन्नरितेषु विप्रेषु प्रारन्धे 

शराद्धकमीणे ॥ निमन्नितस्य विप्रस्य स्वाध्यायाद्विरतस्य च । देहे पितृ तिष्ठतु ना- 

ऽऽरोच विदयते क्वावैत् ॥ प्रायधित्तप्रवृत्तानां दातब्रह्मविदां तथा । ? इति ॥ 

सत्रिणां व्रतिनां सत्रे व्रते च ुद्धिने कमेमात्रे संब्यवहारे वा । तथा च विष्णुः 
“न त्रतिनां सत्रे ” ईति | ब्रह्मचार्युपकुर्वणको नेष्ठिकश्च । यस्तु निय 
दतिव न प्रतिग्रहीता स वैखानसो दातृराब्देनोच्यते, ब्रह्मविचतिः, एतेषां च त्रया 
णामाश्रपिणां सवत्र छाद्धि--विशेषेण प्रमाणाभावार्त् | दने च प्रवसंकल्पितव्र- 
म्यस्य नाऽऽलौच-“परवंसंकस्पितं दव्यं दायमानं न दुष्यति। इति ऋतुस्मरणात्। 
समयन्ते चत्र विशेष उक्तः--“विवाहोत्सषयज्ञादिष्वन्तरा मृतसूतके । शेषम 

परेदेयं दातृन्भोकतंश्च न स्पृशेत् ॥ `` वृषोत्सैरगादौ विवाहे च प्रव॑संभृतसंभारे । 
सथा न स्मृयन्तरे--“धयज्ञे सम्मृतसम्भारे विवाहे श्राद्धकमोणे । ” इति, सथः 
रौचमञ प्रकृतम् | विवाहप्रहणं प्रचभरवृत्तचीरोपनयनादिसंस्कारकर्मोपटक्षणम् । 
यज्ञप्रहणं च प्रवपरवत्तदेवप्रौतेष्टारामादुत्सवमत्रोर्षक्षणं --*“न देवप्रतिष्ठोत्सवविवा- 
हेषु न देराविश्रमे नाऽऽपद्यपि च कष्टायामारोचम् ” ईति विष्णुस्मरणात् । संग्रामे 
युद्धे ! “संग्रामे सुंपोहठे राजानं संनाहयेत् । ” हईयाश्वरायनाद्युक्तसनहनविधो 
प्रस्थानिकरान्तिहोमादौ चं सथः शुद्धिः । देशस्य विस्फोटदिमिरपसर्गेः, राजभ- 
याद्वा विष्व तदुपशमानार्थे' शान्तिकर्मणि सद्यः शौचम् । विषएवाभावेऽपि 
क्वाविदेशविशेषेण वैदीनसिना शुद्धिरु्ता--"“विवाहदुगेयज्ञेषु यात्रायां तयिंकमोणे । 

न ततर सूतकं तद्रत्कमे यज्ञादि कारयेत् ॥ '* इति । तथा कष्टायामप्यापदि व्या- 

ध्यादमिभवेन मुमूर्षावसायां, दुरितशमनार्थे दाने, तथा सङ्कचितवृततश्च क्षुत्प- 

रिपरान्तमातापिजादिबहकुटुम्बस्य तद्धरणोपयोगेनि प्रतिग्रहे सदयः श॒द्धिः । इयं च 

शुद्धिधेस्य सथः शौच विनाऽऽ्युपञ्चमो न भवलयश्वस्तनिकस्य तद्विषया । यस्वे- 

१. श. निवृत्ते कृच्छ० । २. तस्मादन्य ° ३.- २२. ७९१५०.। श्त. विरेषुप्रमाणाभ। 

क. विरेपेप्रमाणा० । ५. &. ख. ोःसगैविवा० । ख. तथा स्पृत्य०। ७. क. प्रवृततप्रतिष्ठारा । 
८, लक्षम् । न्दे० | ९ -र्र, ५३, ४, ५. । १०. क. ग. पुपेदि राजानं* । 
११.--३. १२. १.। १२, क होमदोसयः । 
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काहपयीप्तसंचितधनस्तस्यैकाहः, यच्यहोपयोगिसेचयी तस्य ॒व्यहः, यस्तु चतुरहा- 
थमापादितद्रव्यः कुम्भी धान्यः तस्य चतुरहः, ““कुसूर्धान्थकस्य दशाहः” "इत्येवं यस्य 
यावत्कालमात्यभावस्तस्य तावत्काठमारोचम्--आपदुपायिकलादादौचसङ्कोचप्य । 
अत एव मनुना--““कुसूखधान्यको वा स्यव्कुम्भीधान्यक एव वा] च्यहैटिको वाऽपि 
भवेदश्वस्तनिक एव वा। यत्रं प्रतिपादितचतुविधग्रहस्थाभिप्रयेण"'दशाहं शावमाशोचं 
सपिण्डेषु विधौयते | अवीकक्तचयनादस््नां ज्यहमेकाहमेव च ॥ "° हति कट्पचतु- 
ष्टयं प्रतिपादितम् । समानोदकविषयार्च सङ्कवितारौचकस्पाः पक्षिण्येकाहः 
सयः दौचरूपाः स्मृत्यन्तरे दृष्टाः दृरत्तिसङ्कोचोपाधिकतयेव योग्याः । अयं 
चादोचसङ्कोचो येनैव प्रतिग्रहादिना विनाऽऽ्िस्तद्भिषयो न स्वेतरेयवगन्तव्यम् | 
मनुः-““एकादाद्न्राद्णः छुष्ये्ोऽभ्निवेदसमन्वितः। व्यहात्केवख्वेदसतु द्िदीनो दश- 
भिर्दिनैः ॥' इत्यादिस्मत्यन्तसखचनपयोेचनयाऽष्ययनज्ञानानुष्ठानयोगिनामेकाहा- 

दिभिः सर्वात्मना शुद्धिस्यिवं कस्मानेष्यते £ उच्यते--““ दाहं शावमाशौचे स- 

पिण्डेषु विधीयते ॥'” ईति सामान्यप्रप्तदशाहवाधपुरःसरमेव हि “एकाहादद्मह्मणः 
ञुद्धयेत्" इति धायकं भवति । बाधकश्य चानुपपत्तिनिबन्धनताद्यावत्यवार्धै- 

तेऽनुपपत्तिप्रशमो न भवति तावद्वाधनीयम् । अतः कियदनन बाध्यमि- 

लपेक्षायामपेक्षितविशेषसमर्पंणक्षमस्य “‹ अग्निवेदसमन्वितः' इति वाक्यशेषस्य 

द्रीनादश्निवेदविषयेऽभ्निहोत्रादो कमणि दाध्याये च व्यवतिष्ठते, न ॒पुंनदा- 

नादावपि । एवं चाग्रिवेदपदयोः कायोन्वयित्वं मवति । इतरथा येनाग्नि- 

वेदसाध्यं कर्मं कृतं तस्थैकादच्छुद्धितिति पुरुषविशेषोपरुक्षणत्वमेव स्यात् | न 

चैवं क्तम् । एवं च सति “प्वयूहेननामिषु क्रियः, “‹ वेतानोपासनाः कायाः 

करियादच श्तिचोदनार्व्।” तथा 'त्राह्णस्य खवाध्यायानिद्यर्थं सदयः शचम्” 

इत्येवमादिमिभन्वादिव चनैरेकवाक्षयता भवति । त्था ““उभयत्र दराहानि कुरस्याननं 

न भुज्यते।” इति दशाहपर्यन्तं भोजनादिकं प्रतिषेधयद्वियेमादिवचनेरषिरोधोऽपि सि- 

१,--४, ७, । २.--५, ५९५, 1 ३. ख. दस्तुविहीना० । ४. ख. टादिना्चद्धि° । 

५.--५. ५७. । ६. ख. वाक्यविरे० । ७. क. स्वाध्यायेनव्यव० । ८. ख. त्रादिक | 

क. न पुनदीवपि° । ९. ख. ग. न चेतयुक्तं एव॒ च० । १०. ख. ग. त ॒चतदुकम् । 
एवं चे 1 ११. मनु० ५. <४. ¦ १२. क. चोदनात् । तथा | १३. स. ठत; उभ० 
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ध्यति । अतः क्ावित्कमेवेदमारोचसंकोचविधानं, न पुनः संभ्यवहारादिगोचर- 
मियख्मतिप्रपञ्चन ॥ 

इदं च स्वाध्यायविषये सथःरौचविधानं वह्वेदस्य ब्रह्मोज्छैवङृतायामातौं 
द्रष्टव्यम् ; इतरस्य तु “्दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवतेते।*' इति प्रतिषेध 
एव | एवं ब्राह्मणादिमध्ये यस्य॒ यावत्कालमाद्योचम॒क्तं स तस्यान्तरं स्नात्वा 
युध्येत् न तत्काटातिक्रममात्रात् ; यथाऽऽह मनुः“ विप्रः द्ुष्ययपः स्पृश 

क्षत्रियो वाहनायुधम् । वैद्यः प्रतोदं रद्मीन्वा वष्टि शद्रः कइताक्रेथः ॥' ईति । 
अयमथेः--कृतक्रिय इति प्रयेकमभिसबध्यत, विप्रोऽनुभूता्ौचकाटः कृतक्रियः 

ङृतस्नानो हस्तेनापः स्पृष्ट छष्यति ! सपष्टेति स्पशेनक्रियैवोच्यते न स्नानमाचमनं 
वा--वाहनःदिषु त्यैवानुपद्गाद्। अथवा कतक्रियो यावदा्चौचं तोदकादि- 
क्रियः तदनन्तरं विप्रादिरुद्कादि श्रा दयुष्येरित्यारौचकाटानन्तरमाष्रस्ना- 
नप्रतिनिधित्वेनोच्यत इति, क्षलियादिर्वाहनाक्षकं स्पृष्ट शष्येदिति ॥ २८॥ २९॥ 

कुर्यापिनी ञद्धिममिषायेदानीं प्रस्गास्तिपुरूषव्यापिनी शदधिमाद्-- 

उदक्याऽशुचिमिः स्नायात्सस्प्षटस्तेरुपस्प्रोत् ! 
अब्ठिद्गानि जपेच्चैव गायत्री मनसा सछरत् ॥ ३० ॥ 

उदक्या रजस्वला, अद्यचयः शवचाण्डाखापतितसूतिकायाः रावारौ- 
चिनश्व, एतैः संस्पृष्टः स्नायात् । तेः पुनरुदक्याञ्ुचिसस्पष्टादिमिः संस्यष्ट 
उपस्प्रशेत् आचमेत् 1 आचम्याऽऽच्टिङ्घानि ५५ आपो दिष्ठा " ईयवमादीनि तीणि 
मन्त्रवक्याने जपेत्--विष्येव बहुवचनस्य चरिताथत्वात् । तथा गायत्रीं च 
सङृन्मनसा जपेत् ॥ 

ननु उदक्यासंष्छुष्टः स्नायादित्येकवचनानिर्दिस्य कथं तैति बहुवचने 
परामशः | सलयमेवम् | वित्वत्र उदक्यादिसंस्प्रश्न्यतिरिक्तस्नानाहमात्रसपर्यो ऽप्याचम- 

नविधानाथं तैरिति बहुवचननिरदेरा इत्यविरोधः । ते च स्नानाहौः स्मृव्यन्तरतोऽ- 

9. ख. चिक्तमेविरशेषेण इद्० ।:२. ख. पुनः सर्वसंव्य° । ३. ख. ब्रह्मोद्धानवाकृता । 
ग. ब्ह्मोदानकर° । ४.--५. ९९. । ५. ल. शुप्येदिति श्याशौ चकार । ग. शुध्यतीत्या° । 
६. स नन्तरं भाविण० | ७.--ऋ० अ०७ भ० 5. व्० ५. | ८. ख. तरेव । 
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वगन्तव्याः ; यथाऽऽह पराश्चरः--** दुःखम्न मधुने वन्ते विरिक्त क्षुरकमेणि । 
चितियूपद्मश्ानानां स्परेने स्नानमाचरेत् ॥” इति । तथा च मनुः-- 

८८ वान्ते विरिक्तः स्नाता तु घृतप्राशनमाचरेत् । आचामेदेव सुक्तवाऽऽन 
स्नाने मैथुनिनः स्मृतम् ॥ ” ईति । मैथुनिनः स्नानमृतुकाख्विषयम्- 
५ अनृतौ तु यदा गच्छेच्छोचं मूत्रपुरीपवत् । ' इति ब्रहस्पतिस्मरणात् । 
अदरतावपि काठविदोषे्णं स्मृत्यन्तरे स्नानमुक्तम्--** अष्टम्यां च॒ चतुदं- 
स्यां दिवा पवीणि मैथुनम् 1 छृत्वा सचैटं दनाल्वा च वौरणीमिश्वच माजे- 

येत् ॥ ” इति । त्था च यमः--* अजर्णिऽभ्युदिते वान्ते तथाऽभ्यस्त- 

मिते रौ । दुःखप्ने दुजेनद्पर्थे स्नानमात्रं विधीयते ॥ ” इति] तथा 

बहस्पतिः--““ मैथुने कटधूमे च सयः स्नानं विधीयते ।'' इति । एतत् 

सचैरुस्परीविषयं ; सचैठेष तु चिव्यादिस्पर्शे सचेर्मेव स्नानम्; यथाऽऽह 

च्यवनः--“‹ श्वानं श्वपाकं प्रेतधूम्रं देवद्रव्योपजीविनं ग्रामथाजनं सोम- 

विक्रयिणं यूपं चितिं चितिकाष्ठं मद्यं मयमाण्डं सस्नेहं मानुषास्थि , इाव- 

रो रजखलां महापातकिनं शवं स्धष्टा सचेरमम्मोऽवगाह्योत्तीयाभिमुपस्पस्य 
गायच्यष्टशंतं जपेत्, घृते प्रास्य पुनः स्नात्वा त्रिराचामेत् "‡ इति । एतच 

ुद्धिपषैविषयम् , अन्यत्र स्नानमात्रे--“* रावस्पृशं दिवाकाति चिति यूपं 

रजस्वखाम् । स्पृष्ट वकामतो विप्रः स्नानं कत्वा विद्युष्यति ॥ ' इति चह 

स्पतिस्मरणात् । एवमन्यत्रापि वक्ष्यमणेषु विषयस्मीकरणमूहनीयम् । तथा 

च कड्यपः--"* उदयास्तमययोः स्कन्दि अक्षिस्प्न्दने कणोक्रोदने चि- 

त्यारोहणे युपसंस्परीने च सचैठं स्नायी “८ पुनमांम ” इति जपेत् , महा- 

व्याहृतिमिः सत्ताग्याहृतीजहयात् ॥' इति । तथा स्मृत्यन्तरेऽपि--“* ` खा 

१. ख. उमश्चानस्थां स्व° । २.--५. १४४. । ३. ख. काटविरेषेण रपृल्य ० | ४. क. 

सचैकः स्नाला वार० । ५. ग. वारुणाभि° । &. क. यथाहयमः ^अ० । ७. ख. तथा- 

्यस्त° । तथाद्यस्तामिते इत्यपां मन्थे आनन्दाश्रम सुद्वितपुस्तके पाठः । ८. ख. सचैखेतु° । 

९, ख. शवस्पृथं रज ० । १०. ख. गायत्री मष्टवारं जपेत् । घृत० । ११. ख. शवस्पृष् ६० । 

१२. छ. तथा कदय ० । ग, तथाहक० । १२ ख. स्कन्दयित्रा° । ख. सानं पुनमं° । ग. 

क. स्नात्वा 'पुन्मन' इति० । १४ ख. स्मृत्यन्यरे स्पृष्टा । ग. तथा च स्पू्यन्तरे 

सपृष्ा० । 
148 



११७८ याज्ञव्क्यस्मृतिः [प्रायश्चिचाध्याये 

देवर्कं चैव सवास। जलमाविशेत् । देवाचनपरो विप्रो वित्ताथँवत्सरत्रयम् ॥ 

असौ देवको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः |” तथा ब्रह्माण्डपुरणे- 

८८ होवान्पा्चुपतान् स्प्रष्टा खोकायतिकनाप्तिकान् । विकमेस्थान्दिजन्द्रान्स- 

वासा जलमाविशेत् ॥ "” इति। तथा---““ अख्ठग्यां ह्याहृतिः सा स्पच्छद्रसं- 
पर्कदूषिता । ? इति रगा शद्रस्प॑रोनिषधः ॥ तथाऽङ्िराः--.“ यस्तु 
च्छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणो ह्यधिरोहति । तत्र स्नानं प्रकुवीत धृतं प्रार्य 
विद्यध्यत्ति ॥ ” इति । तथा व्याघ्रपादः--^“ चाण्डाटं पतितं चेव 

दूरतः परिवजयेत् । गोवारग्यजनादवोक्सवाकस्षा जलढ्माविरेत् ॥ ” इति । 

एतदतिसेकटस्थटविषयम् । अन्यत्र तु वृहस्पतिनोक्त--““ युगं च द्िथुग 

चैव त्रियुगं च चतुर्युगम् । चाण्डाठसूतिकोदक्यापतितानामधः क्रमात् ॥ ” 
इति। तथा पैटीनकि--“'काकोद्कस्पर्खने सचे स्नानम्, अनुदकमूरपुरीषकरणे 
सचैरं स्नानं महान्ाहृतिहोमस्व | “« अनुदकमूत्ुराषप्रकरणे ” इत्येतावि- 
रकाटमूत्रपुरीषारौचाकरणपरम् । तथाऽङ्गिराः-“ भासवायसमाजारख रो च 
श्वसूकं रान् । अमेध्यानि च संस्युद्य सचैखो जटमाविरेत्॥' इति मा जौरस्पश- 

निमित्तं स्नानमुच्छिष्टसमयेऽनुष्टानसमये च वेदितव्य--समाचारात् । अन्यदा 
तु ८ माजौरदचेर्व दर्धी च मारतर्च सदा शछयाचेः)*' इति स्नानामावः। खस 

तु स्नानं नाभेरूर्यं॑वेदितव्यम्, अधरतान्त॒ क्षाकनमेव -- ८ नाभेरूर्ध्व करो 
मुक्त्वा श्ना यद्युपहन्यते । तत्ते स्नानमधस्तचेसक्षाव्याचम्य डुध्याति ॥ *` इति 
तेवैवोक्तत्वात् । तथा पक्षस्परे विशेषो जातृकर्ण्यनोक्तः--“* ऊर्वं नाभेः करौ 
मुक्त्वा यदङ्खं संस्पररेत्खगः । स्नाने तत्र प्रकुर्वीत रोषं प्र्ाव्य दयध्यति | 

इति । अमेष्यस्पर्शोेऽपि विष्णुना विरेषो दशैतः--““ नामेरधस्तास्प्रबाह्षु च 

कायकर्म: सुराभिभयेरवेपहतो शर्तोयेस्तदङ्गं प्रक्षाव्याऽऽचान्तः शुध्येत् , अन्यत्रो- 
पहतो शृत्तोधेस्तदङ्ग प्रक्षाल्य स्नायात्, तैरिन्धियेषूपहतस्तूपोष्य स्नाता पञ्चगव्येन 

दरनच्छदोपहतर्च " ईति ! एतच्च परकीयमेध्य्पशविषयम् | आत्मीयमरस्प्यो 
॥. । 

ति ताता नाता जाक ०५ 

क | = 

१, ख. वित्ता्थे व० । २. ख. रद्रस्यरीनेनिषे० । ३. क. संकटस्थानवि° | 

४. माजरिच्चैव । ५. ग. रधस्ताद्रादृषुच ० । " रधस्तासहुचकायि ' इृतयानन्दाश्रममुदितपुस्तके 

-पारक॑म्न्ये पाठः । ६.--२२. ७७, ७८, ७९, ८०. । 
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तु ऊर्ध्वमपि नाभेः क्षारनमेव; यथाऽऽह देवरः-“* मानुषास्थि वसां विष्ठामातेवं 

मूवररेतसी । मज्जानं शोणितं वाऽपि परस्य यदि संस्परेत् ॥ स्नात्वा प्रमृज्य 

ठेपादीनाचम्य स॒शुचिभवेत् । तान्येव स्वानि ंसपुद्य प्रतः स्यात् परिमाजं - 

नात् ॥ * इति । तथा शद्भुः--“° रथ्याकदेमतोयेन छीवनायेन वा तथा । 

नामेरूर्ष्वं नरः स्पष्टः सद्यस्स्नानेन दुष्यति ॥2 इति | यमेनाप्यत्र विशेष 

उक्तः-- ““ सकर्दमं ॑त॒ वर्षासु प्रविदय प्रामसङ्करम् । जङ्खयोमृत्तिकास्तिखलः 

पादयेोष्टिणासततः ॥ ” इति । म्रामसङ्करं प्रामसदिकप्रवाहप्रदें सकदेमं 

विदयेसर्थः । मारतशोषिते तु करदमादौं न दोषः-- ^ रथ्याकर्दमतोयानि 

रपृष्टान्यन्यश्ववायसैः । मारुतेनैव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥ ” ईति 

प्रागुक्तात् | अस्थान त मनुना विदेष उक्तः-“' नारं स्पृष्टाऽध्थि सस्नेह 

स्नाला विप्रो विद्चुध्यति | आचम्येव तु निःस्नेहं गां स्यु वीक्ष्य वा रविम् | 

ईति । इदं दातास्थिषिषयम् । अन्यत्र वसिष्ठोक्त-- ^“ मातुषास्थिलिग्धे स्पृष्टा 

त्रिरात्रणाञ्लौीचमलसिग्ये लहेरात्रम् “ । अमानुषे तु विष्णृक्तम्--““ मक्ष्यवज्य 

पै्नखद्यवं तदसि च सस्नेहं स्पृष्टा स्नातः प्॑वन्ञं प्रक्षाञ्तिं बनिमूयात् । ̀ 

इति ॥ एवमन्येऽपि स्नानाहीः स्त्यन्त॑रतो बोद्धव्याः । एवं स्नानाहणां 

बह्लात्तदािपरायं तैरिति बहुबचनमविरुदधम् । “उदक्याद्चचिभिः स्नायात् ॥ ' 

शयते दण्डायचेतनव्यदधानस्पदँ वेदितव्यम् । चेतनन्यवधाने तु मानवं-- 

‹धदिवाकीिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा | शबं तसपरषटिनं चेव एष्ट स्ननन 

गुभ्यति ।]' ईति, तृतीयस्य ल्ाचमनमेव--“* तससपूिनं स्पशेषस्तु स्नानं तस्य 

विधीयते । ऊष्वमाचमनं प्रोक्तं द्भ्याणां प्रोक्षणं तथा॥ ” इति संवतस्प्रणात् । 

दचावुद्धिपरमैविषयं; मति्वै त॒ ठृतीयस्यापि स्नानमेव ; यथाऽऽह गोतमः-““पति- 

तचण्डाठसूतिकोदक्यारावस्पृथितत्ष्टयुपसप्ने सचेट्मुदकोपस्यशेनच्छुष्येत् ” 
त त त तानभि 

१. प्रवाह अवे सकर्द॑० । २. क. प्रविश्यति । मारुत । ३ भा० १९७. । 

७, ख. अस्थिनिमद० । ५.-५. ८७. | ६. क. इदं द्विनाता० । ७- क* पञ्चनं 

शरव० | ८.--२२, ७०.1९. ख. तरतोऽवनोढ ० । १०, ख. दि्येतच्चण्डाछाद्यचे० | 

११. क. शवं च दृष्टिनि० । १२. ८५. । १३ ख. तमेव तु स्पृशेय० । 

१४. ख. पूवैकविष ० । 
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इति । चतुथेस्य त्वाचमनम्--“* उपस्पसयाञ्चचिस्पुष्ट तृतीयं वाऽपि मानवः। हस्तौ 
पादो च तोयेन प्रक्षाल्याचम्य शुध्यति ॥ ” इति देवरस्मरणात् । अद्ुञ्चीनां 
पुनरुदक्यादिस्परै देवेन विशेष उक्तः-“ श्वपाकं पतिते व्यङ्गमुन्मत्तं 

दावहारकम् । सूतिकां साविकां नारौ रजसा च परिष्टुताम् ॥ श्वङ्क्कु- 
टवराहांर्च त्रीम्यान्संस्पस्य मानवः । सचेरुः संशिराः स्नाता तदानीमेव दुष्य 
ति ॥ अश्ुद्वान्स्वयमप्येतानञयुद्धस्तु यदि प्पशेत् । विद्युष्यव्युपवसिन तथा ङच्छेण 
वा पुनः ॥ इति । साविका प्र्तवस्य कारयित्ती ; च्छः श्वपाकादिविषयः । 
श्वादिषु तूपवस इति व्यवस्था ॥ ३ । 

(~ 
अधुना काठशुद्धौ टष्ान्तव्वेन ब्रब्यशचद्धिरकरणोक्तांस्तथेतसरकरणे वक्ष्यमाणां 

युदिरेतूनरक्रामति- 

कारोऽग्निः कमं गरद्धायुर्मनो ज्ञान तपो जलम् । 
पश्चात्तापो निराहारः सर्वऽमी इदिहेतवः ॥ ३१ ॥ 

यथाऽग्यादयोऽमी स्वै स्वाधेषये शुद्धिहेतवस्तथा कारोऽपि ददारात्रादि- 
कः--राल्रगम्यतच्छुद्धिदेतुत्स्य | अग्निस्तावच्छुद्विहेतुः; यथाऽभ्यधायि ५“ पुनः 

पाकान्महीमयम्" ईति । क्म च शुद्धिनिमित्तं; यथा वक््यति--*“ अश्वमेधाव- 
भृथस्नानात् ? ईति । तथा मृदपि शुद्धिकारणम् । यथा कथित--“* सर्र 
भस्म मृद्राऽपि प्र्ष्तव्यं विद्ुद्ये, ईति । वायुरपि ड्ुद्धिदेवः ; यथोदीरितं-- 
८ मारतनेव शुध्यन्ति” ईति । मनोऽपि" वाचः डुद्धिसाधनम् ; यथाम्नायि-- 
+ मनसा वा इषिता वाग्बदति ” इत्यादि । ज्ञानं चाऽऽध्यािकं बुद्धि्ुद्धो 
निदानम् ; यथाऽभिघास्यति--““ क्ेतर्स्येश्वरज्ञानात् ”” ईति । तपश्च ङ्च्छदि ; 
यथा बदिष्यति--“" प्राजापत्यं चरेचछृच्छं स्मा वा गुरतस्पगः |” इद्यादि । 
तथा जलमपि रारीरदेः ; यथा जक्षिष्यति-““ वष्मणो जलम्"? "ईति । पश्वा- 

१.--१४. ३०. । २. खं. अश॒चिनापुन० । ३. हरिचग्रामाम्स० । ४.--आ* 
१८९ । ५. ख. येवत्रप्रक० | ६.--आर १८७. । ७.--प्रा०, २४४. । ८.-भा. 
१८९. । ९.--आ० । १९७. । १०.--प्रा० ३४. । ११. ख. कृच्छं समवाय । क, 
कष्ट समागुर० । १२३. प्रार २६० | {३.--प्रा० ३३. । 
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तापो पिद्ुद्धिजनकः ; यथा गदिते--*“ ख्यापनेनानुतापेन" ईति । निरा- 
हारोऽपि शुद्धशुपादानम् ; यथा व्याहरिष्यति--“ त्रिरात्रोपोषितो जप्तवा " 

इयादिः ॥ ३१ ॥ 
कि च-- 

अकार्यकारिणां दानं वेगो नच।च शि रत् 1 
सोध्यस्य मृच्र तोयं च सन्यासो वै दिजन्मनाम् ॥३२॥ 

तपो वेदविदां क्चान्तिर्विदुषां वष्मेणो जलम् । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ २३ ॥ 

भूतात्मनस्तपोविये बुदे ज्ञानं विद्योधनम् । 
्षत्रज्ञस्येश्वरज्ञानद्ि.श्ड्िः परमा मता ॥ ३४ ॥ 

अ अकायकारिणां निषिद्धसेविनां दानमेव मुख्यं श्द्धिकारणम् । यथौ व्या- 

ल्यास्यति--“' पत्रे धने वा ॒पयोप्तं दत्त्वा ” इति । नयाः निदाघदो अल्यतेा- 

्रयाज्मेष्योपहततीरायाः कूलङ्कषवषीम्बुप्रवादविगः शुद्धिकृत् । रोधनीयद्रभ्यस्य 

मृच्च तोयं च छद्धिृत् ; यथेह भणितम् +---“* उमेष्याक्तस्य मृत्तोयैः यु्धगं - 

न्धापकर्षणात् ।» ईति । संन्यासः प्रत्रञ्या द्विजन्मनां मानसाऽपचंरि युद्धि 

ङृत् । तपो वेदाभ्यासो वेदविदां शुद्धिकारणम् ! छ्रच्छरदि तु सवेसाधारणं, न 

वेद्विदामेव । क्षान्तिरुपशचमो विदुषां वेदाथविदाम् । वभ्मणः शरीस्य जलम् । 

प्रच्छन्पापानामविल्यातदोषाणामघमषणादिसूक्तजर्पः सुद्धिसाधनम् । मनः सद- 

सत्सकव्पात्मकं तस्यासत्संकल्पादश्द्धस्य सत्यं साधुसंकस्पः शोधकम् । भूत- 

शब्देन तद्विकारभूतो देहेर््िधसंघो रक्ष्यत । तत्र स्थूलोऽहं कृशोऽहं काणोऽदं 

बधिरोहमियेवं तदभिमानितेव योऽयमात्मा वतेते--स भूतात्मा, तस्य तपोविदे 

शुद्धिनिमितते | तपःशब्देनानेकजन्मस्वेकस्मिनपि वां जन्मनि जाप्रछप्नसुषुपयवस्था- 

१ --प्रा०-- २. ख ग वल्पतोयता अ०।३. ख. वाहः वगेः | ४. जआ०१९१.। 

५, ख. मानसोप्चा° । ६. ख. जपः शद्धिकार्णं ' छृद्धिसा० । ७. स्व. इत्पत्वदाश्चद्ध । 
८. खं. दवियसम्बन्धोछ० । ९. क. कस्मिन्नपि जब्मनि० । 
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वात्मनो योऽयमन्वयः दारीरादेश्च व्यतिरेकः सोऽभमिधीयते;ः-यथा---“'तपसा ब्रह्म 

विजिज्ञासस्व इति पञ्चकोराव्यतिरेकप्रतिपादनपरे व्ये विदयाराब्देन च ““ ओप- 
निषदम्”' ^ अस्थूटमनण्वहृस्नम्” "“ असङ्खो हि “ अयमार्ता'* इत्यादित्रप- 
दा्थनिरूपणविषयवक्यजन्यं ज्ञानमुच्यते । रएताम्यामस्य द्याद्धिः । दारीरादि- 

ग्यतिरेकबुदधेः संश्चयविपययरूपववेनाशुद्धायाः प्रमाणरूपं ज्ञानं विशोधनम् । क्षेत्रस्य 
तपोवि्ाविश्द्धस्य तम्पदाथभूतस्य ^“ तत्वमसि” इयाद्षवाक्यजन्यात्साक्षाव्कार- 

रूपादीश्वरज्ञानात् परमन्युष्धसक्तिटक्षणा यथोर्तीः शुद्धयः परमपुरुषार्थास्तद्रल्- 
क्ततराकार्डूद्धिरपीवयेवं प्ररंसाथं भूतोत्मादिदुद्धयमिधानम् ॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४॥ 

॥ इल्याज्ञोचप्रकरणम् ॥ 

----(:-0-:)--- 

----------------- 

१- तै उ० ३, २. १,।२ व° उ० ३. ८.८. 1 ३. च०,उ० ३. ९.२६. | 

४, क्चै० उ० २. ५. १४. । ५. छा० ३९. ६. ८.७. । ६. ख. यथातः ॐ० | ७, ख. 

भूतासादि । शद्धयमि° । 
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८‹ आपद्यपि च कष्टायां सयः शोच विधीयते 1 '› इयापदि यस्या चकस्पौनृशना- 

सभवेन सद्यः शोचायुकल्पमुनदानीं त्सेगाद्ापदि «^ प्रतिग्रहोऽधिको विप्र 

याजनाध्यापने तथा" इ्यायुक्तयाजनादियुस्यवृच्यसंभवेन वुच्यन्तरमाद-- 

क्षत्रेण कर्मणा जीवेदि रां वाऽप्यापदि दिजः । 

निस्तीयै तामथाऽऽत्मानं पावयित्वा न्येत्य ॥ ३५॥ 

द्विजो विप्रो बहुकरटुम्बतया स्ठवृच्या जीधेतुमसमथैः क्षत्रसंबन्धिना कमणा च- 

छखग्रहणादिनाऽऽपदि जीवेत् तेनापि जीवितुमदाक्तुवन् वेदेयसंबश्विना कर्मणा वाणिज्या- 
दिना जीवेत् , न तु शद्रवृत्या] तथा च मनुः “'उमाभ्यामप्य जीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्ध - 

वेत्। कृषिगोरक्चमास्थाय ज॑वेद्ेदयस्य जीषिकाम्॥'” ईति।तथा अपप नं हीनवर्ण् 
राह्मी इत्तिराश्रयणीया, किं तु त्राहमणेन क्षात्री क्षत्रियेण वेदयसं बन्विनी वैश्येन च 
रो द्ीप्येवं सखानन्तरहीनडत्तिरेव--““ अजीवन्तः स्वधर्मणानन्तरां पापीयसीं बृ्िमा- 

तिष्ठेन्, न तु कदाचिञ्ञ्यायसीम् `` इति वसिष्ठस्मरणात् । ज्यायसी च ब्राह्मी 

वत्तिः | तथा च स्मृत्यन्तर“ उक्कृष्ट वापक्ष्टं वा तयोः कमं न विद्यते | 

मध्यमे कर्मणी हित्वा सवैसाधारणे हि ते| "" इति” शूद्रस्य उक्कृष्टं ब्राह्मं कमं न 

विद्यते ] तथा त्राह्मणस्यापङ्ृष्टं शौद्रं कम, मध्यमे क्षतरवेदयकमेणी पुनरापद्रतस्तय- 
वर्णसाधेरणे शूदरशवापद्तो वैदयद्रस्या “शिल्पैवो विविधैर्जविद्वेः तिहितमाचरन् । " 
$ति प्रागुक्तात् । मनुना चात्र विरेषो दाशैतः--' `; कर्मभिः प्रचरितैः 

सुशरुष्यन्ते द्विजातयः । तानि कारककमाणे शिव्पानि विविधानि च ॥ ” ईति 

अनेनैव न्ययेनानुरोमोत्पनानामपि खानन्तरा दृच्तिरूहनीया । एवं खानन्तरहीन- 

वणढ्त्या आपदं निस्तीयै प्रायश्ित्ताचरणेणाऽऽत्मानं पवयित्वा पथे न्यसेत् । 

१. प्रा० १९ 1२. ख. कर्पानामनु° 1 ३. आ० ११८. । ॐ. १९. ८२. । 

५. ख. धारणहिते इति । &. ज० १२९. | ७.--१९. १९९. । 
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स्त्तावा्मानं स्थापयेदिसथेः। यद्राऽयम्थः--'"र्हितदृच्याजजतं घने पाये न्यसेत्? 
भा ० ^, = = जना | त 

उत्सृजदाते । तथा च मनुः जपहोमैरपेत्येनो याजनाध्यापनंः कतम् । 
9१ (५. प्रतिम्रहनिमित्तं तु यागेन तपसेव तु ॥' इति ॥ ३५ ॥ 

म, 

वंश्यवुतत्या जीवतो ब्राह्मणस्य येदपणनीये तदाहइ-- 

फटोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवीरुधः । 
४ तिखोदनरसक्षारन्दधि क्षीरं घृतं जलम् ॥ ३६ ॥ 

राख्ासवमधूच्छिष्टं मधु लाक्षा च बर्हिषः । 
म्ृच्मेपुष्पकुतुपकेरातकविषक्षितीः ॥ ३७ ॥ 

कोशयनीरुल्वणमासेकराफसीसकान् । 
राकार््रोषधिपिण्याकपश्चुगन्धांस्तथेव च ॥ ३८ ॥ 

वेदयवृत्याऽपि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 
^ के नो विक्रौ्णतिति प्रलेकमभिसबध्यते । फटानि कदलीफटादीनि-बदरेङगद- 

व्यतिक्तानि ; यथाऽऽह नारदः-““स्वयं शीणौनि पणानि फटायां बदरे्ुदे। रञ्जुः 
कापोसिकं सूत्रं तचेदविशतरं मत् ॥' इति| उपर माणिक्यायह्ममात्रं › क्षीममतसी- 
सूत्रमयं बल्चं,--क्षीमग्रहणं तान्तवदेरुपठक्षणम् ; यथाऽऽह मनुः--“सवै च 
तान्तवं रक्तं शाणाक्षोमाविकानि च । अप्र चेत्सयुररक्तानि फलम्छे तथोषधीः।|' 
ईति । सोमो ठताविशेषः, मनुष्यपदेनाविरेषात् ची पुनपुंसकानां प्रहइणम् । 
अपूपं मण्डकादिभक्ष्यमात्रं, वीरुधो वेत्रामृतादिरुताः, तिटा प्रसिद्धाः, ओदनग्रहणं 
भोज्यमात्रोपठक्षणं, रसा गुडक्षुरसशर्करादयः । तथा च मनुः--'श्षीर क्षो 
दधि धृतं तेर घु गुडं कुशान् ।'१ दैति क्षीरा यवक्षारादयः, दधिक्षीरयोर््रहणं मस्तु- 

9.-- १०. १११. । २. क. यत्पणनीयं९ । ३. क॒ टाक्षाथवरहिंर । ४.--१८. ८७. 
५. कषीरं कषोमे दधि । ६. क. मधुय॒डौ कुशा । ११.--१५. ८८. । 
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पिण्डकिखाटकूविकादनां तद्विकाराणामुपलक्षणं--“्षीरं सविकारम्” इति गौत- 
यस्मरणात् । धृतग्रहणं तेखदिस्नेहात्रोपलक्षणं, जलं प्रसिद्धं, राद्लं खङ्कादि, 
आसवग्रहणं मयमात्रोपलक्षणम् , मधूच्छिष्ट ॒सिर्यक, मघु क्षोद, ठक्षा 
जतु, बर्हिषः कुशाः, मृत् प्रसिद्धा, चमौजिने, पुष्पं प्रसिद्धम् , अजशोमक्ृतः 
कम्बः कुतुपः, केदाश्वमयौदिसम्बद्धाः, तक्रमुदधित्, विषं श्रडग्यादि, क्ि- 
तिभूमिः--“ नित्यं मूमिवीहियवाजान्यश्वषमघेन्वनडहशचैके" इति सुमन्तुस्मरणात्। 
कौरोये कोशप्रभमवे वसने, नीठं नौरीरस, ठवणग्रहणेनैव बिडतौवचटसैन्ध- 
वसार्मुद्रोमकञत्रिमाण्यविरेषण गृह्यन्ते, मांसं प्रसिद्धम् , एकशफा हयादयः, 
सी^म्रहणे लोहमात्रोपरक्षणे, राकं सवेमिशेषात्, ओषधयः फल्पाकान्ताः-- 
«८ आद्र प्रयः ” इति विरेषोपादानात्--द््केषु न दोषः, पिण्याकः प्र्षद्धः, 
पराव आरण्याः--““ आरण्यांश्च पदयून्स्वान्द॑िणश्च वयाक्ति च ।” रति मनुस्मर- 
णात् ;गम्धास्चन्दनागुरुप्रभृतयः, सर्बानितान्वेर्यङ्स्या जीवन् ब्राह्मणः कदाचिदपि न 
विक्रीणीत, क्षत्वियदिस्तु न दोषः । अत एव नारदेन--:' वेद्यद्त्तावाधेकेयं 
ब्राह्मणस्य पयो दधि |” इति ब्रह्मणग्रहणं कृतम् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 

परतिप्रसवमाह-- 

धमां विक्रयं नेयास्तिखा धान्येन तत्समाः ॥ ३९ ॥ 

यदयावद्यकाः पाकयज्ञारिघम।ः सखसाधनर्राह्यादिधान्यामवेन न निष्प- 

यन्ते तहिं धान्येन तिला विक्रयं नेथाः } तत्समाः .द्रोणपरिमितेनेव्येवं तन 
धान्येन समाः ¦ तथा च मनुः-““ काममुत्ाय कृष्यां तु स्वयमेव क्षीवः | 
विक्रीणीत तिखान् डद्धान्धमोथमाचिरस्थितान् ॥‡ ईति धमप्रहणमावदयकभेषजा- 
युपटक्षणम् । अत एव॒ नारदः“ अशक्तौ भेषजस्या्थ यज्ञहेतोस्तथेव 
च | यद्यवद्यं तु विक्रेयस्तिखा धान्येन तत्समाः।'* इति यद्यन्यथा विक्री - 

णीते तहिं दोषः-- भोजनाभ्यज्ञनादानायदन्यक्कुर्ते तिः । कमिभूत्वा 
श्वविष्ठायां पिवरृभिः सह मज्जति ॥“ ईति मनुस्मरणात् । सजातीयः पुन- 

१.--७. ११. ।२. क. सिक्तकां मध्रु° । ३. केश्चाच्वमर्या० । ४. ख. सामुद्रसौ- 
मककर° । ५. क आरण्याः पशवः आरण्यास्च ० । &.--१०* ८९. । ७. क. तथा मनुः । 

८.--१०, ९०. 1 ९. क. णीते तदा दो० । १०.--१०. ९१. 
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११८६ याञ्चवस्क्यस्प्रतिः |प्राया्वत्ताध्याये 

विनिमयो भवत्येव । मलु--““ रसा रसेनिमातभ्या न लेव ख्वणं रसैः | 
छृतान्ने च कृतान्नेन तिला धन्येन तत्समाः ॥'' इति । कता सिद्धाने, तच्च 
कृतान्निन परिवतेनीयमिति यावत् । “* कृतानं चाङतान्नेन' इति पाठे सिद्धमन- 
मङृतन्निन तण्डुलादिना परिवतेनीयमित्ति यावत् ॥ ३९ ॥ 

पर्वोत्तनिषेधातिकरमे दपिमाह-- 

खाक्षाख्वणमासानि पतनीयानि विक्रये । 
पयो द्धि च मच च हीनवणकराणि तु ॥ ४० ॥ 

राक्षाठ्वणमांसानि विक्रीयमाणानि सद्यः पतनायानि द्विजातिकमहानि- 

कराणे । पयःप्रभृतीनि तु दीनवणेकराणि यद्रतुल्यवापादकानि । एतद्रयति- 
रिक्तापण्यविक्रये वेद्यतुस्यता ; यथाऽऽह मनुः--““ सदः पतति मसेन 
छक्षया ख्वणेन च । व्यहेण दद्धो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ 

इतरेषामपण्यानां विक्रयादिह कामतः | ब्राह्मणः सक्तरत्रेण वैदयमावं नि- 

गच्छति? ¦| 9० ॥ 
के च- 

आपद्वतः सप्रगह्णन् सुञ्ञानो वाग्यतस्ततः | 
न रिप्येतेनसा विप्रो उ्वलनाकंसमो हि सः ॥ ४१ ॥ 

यस्वघनः अवसनकुटुम्बतया आपद्रतोऽपि कषत्ता वेदयवृक्तं वा न प्रवि 
वि्ष॒ति स यतस्ततो, दीरतरहीनतमेभ्यः प्रतिगृहन्स्तदनं मुज्ञानोऽपि वा 
नैवेनता पपेन लिप्यते ; यत्तस्तस्यामापदवस्थायामसस्मतिग्रहादावधिकारित्वेन ञ्व- 

छनार्कसमः-यथा उवर्नोऽकंङ्व दीनसङ्करेऽपि न दुष्यति तथाऽयमापद्रतोऽपि 
न दुष्यतीव्येतावता तत्साम्यम् । एषं च वदता आपद्रतस्य परधमाश्रयणा- 
ददिगुणमपि स्वधमानुष्ठानमेव मुख्यमिति दादींतं मवति । तथा च मनुः--- 

४ वर् स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । परघमाश्रयाद्िपरः सद्यः पतति 

जातितः ॥' इति ॥ ४१ ॥ 
[०००००0०० 

१. क. ग. मनुरितिपदं नास्ति । २.--9०.- ९४. । ३. क. कृतान्नं वा कृता० । 
४.-- १०. ९२। ५३. । ५. ख. स्ततो दहौनतरस्ततो हीनतर० । €. ख. नोऽकंश्च सस्कररः; 

म् ठ् ॥ ७, १७. ९७. ॥ 
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कि च~ 

छषिः शिल्पं भृतिर्वि्या कुसीद शकटं गिरिः । 
सेवानपं नुपो भेक््यमापत्तो जीवनानि तु ॥ ४२ ॥ 

आपत्तौ जीवनानीति विशेषणात् क्ृष्यादीनां मध्ये अनापदवस्थायां 

यस्य या ब्रत्तिः प्रतिषिद्धा तस्य सा इत्तिरनेनाभ्यनुज्ञायते ; यथाऽऽपदि वै- 
ग्यद्ात्तः स्वयंकृता कषिर्विप्क्षत्रिययोरम्यनुज्ञायते ; एवं रिह्पादीन्यभ्यनुज्ञायन्ते । 
शिल्पं सूपकरणादि; मृतिः ्रेष्यवं, विद्या भृतकाध्यापकत्वाया, कुसीदं 
बृद्धवर्थं द्व्यप्रयोगः, तत्छयंज्तमम्यनुज्ञायते । शकटं भाटकेन धान्यादिहन- 
द्वारेण जीवनहेतुः, गिरिस्तद्रततणेन्धनद्रारेण जीवनं, सेवा परचित्तानुवतंनम् , 
अनूपं॑प्रचुरतृणशक्षजटप्रायः प्रदेशः, र्तेथा नृपयाचनं भेश्षयं, स्तातकस्यापि 
एतान्यापत्तो जीवनानि । तथा च मनुः ^‹ विद्या शिस्पं मृतिः सेवा गोरक्षा 
विपणिः कृषिः । गिररिकष्यं कुसीदं च दश्च जीवनहेतैवः॥” ॥ ४२ ॥ 

यदा कृप्यादीनामपि जीवनंेतूनामसंभवस्तदा कथं जीवनभिपयत आह-- 

बुभुक्षितस्य स्थिता धान्यमाह्यणादरेत् । 

प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धम॑तः ॥ ४३ ॥ 

धान्याभावेन त्रिरात्रं बुमुक्षितोऽनश्नन् स्थित्वा अत्राह्मणच्छूदरात्तद भावे 
वैदयात् तदभावे वश्यात् तदभावे क्षातयाद्वा॒हीनकर्मश॒ एकाहपर्याप्तं न्यं 
हरेत् ; यथाऽऽह मनुः--““ तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनरनता । अश्वस्तन- 

विधानेन हतेभ्यं हीनकर्मणः ॥ ई । प्रतिग्रहोत्तरकारं च यदपहृतं 
तद्धमेतो यथावृत्तमाल्येयं--यदि नष्टिकेन सामेन ल्वयेदं किं मनराऽपहृतमि 
व्यभियुज्यते; यथाऽऽह मनुः-“* खलाक््ेत्रादगाराद्वा यतो वाञ्प्युपरभ्यते | 

आद्यातम्यन्तु तत्तस्मै पृच्छते यदि प्रच्छति” ईति ॥ ४३ 
ता क १०११५०९ 0 जातम 

१. क. तेवारूपं नृपो । २. क. भक्षमापत्तौ° । ३. ख. दन्यस्याभ्यु° । ४, 
ग. नुपो .नृपयाचनं०। ५.--9०- ११६.। ६. ख. धान्यमाहरेत् । ७. ख. युक्ते भृक्तानिषड० । 
८.--१9- १६. | ९, क. यदि नास्तिकेनं स्वामि०। ५०. ग. येद किं नामापह | 
१ १.---११. १७.। 
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क, 

द्दमपरमापदयसब्ग्ाज्नो वि्धीयत-- 

तस्य वृत्तं कुर शीलं श्रतमध्ययनं तपः 

(त्वा राजा कुटुम्ब च धम्यौ वृत्ति भ्रकस्पयेत् ॥ ४४॥ 

योऽदयानार्यापरितोऽवसीदति तस्य वत्तमाचारं, कुर्माभिजात्यं, शीटमा- 
त्मगुणं, श्रतं रौचखश्रवणम् , अध्ययनं वेदाध्ययनं, तपः इच्छदि च, परीक्ष्य 

राजा धमीदनयेतां शक्तं प्रकस्पयेत् । अन्यथा तस्य दोषः 1 त्था च 

मनुः--““ यस्य ॒रङ्गस्तु विषये श्रोतियः सीदति क्षुधा । तस्य सीदति तद्रा 
दु्िक्ष्व्यायिपीडितम्।' ईति ॥ ४४ ॥ 

॥ इत्यपद्धमेप्रकरणम् ॥ 

---(:-0-,---- 

१. क. मपरं प्रसङ्ग° 1 २. ख. रनयाप्रीतो° । क. योनरनामापर्यास्यादिः ग्रक- 

त्पयेदित्यन्तो मन्थो नास्ति। ३, ग. श्रवणं वेदाध्ययने च परीक्ष्य । ४.ग. यथाच मर । 

५. ग. व्याधिपीडनमि ° । ६.--७. १३४. । 



अथ वानप्रस्थघमंप्रकरणम् ३. 

९.६ चतुणामाश्रमिणां मध्ये ब्रह्मचागरहस्थयोरधभीः त्रतिपादिताः, चाम्प्रतमवसर- 
पराप्तान्वानप्रस्थधसान्परतिपिपादयितुमाह-- 

सुतविन्यस्तपत्नीक॑स्तया वाऽचुगतो वनम् । 
वानप्रस्थो बरह्मचारी साभिः सोपासनो जेव ॥ ४५ ॥ 

वने प्रकर्षेण नियमेन तिष्ठति चरतीति वनग्रस्थः] वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः, सज्ञायां 
देध्यमू ; भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य वनं प्रतिष्ठाुरिति यावत् ¡ असौ सुतविन्यस्तप- 
त्नीकः (त्वयेयं भरणीयाः इयवे सुते विन्यस्ता निःक्षिप्ता पत्नी येन स तथोक्तः] यदि 

सा पतिपल्वियाभिराषरेण स्वथमपि वने जिगमिषति तदा तयाऽनुगतो वा सहितः। 
तथा ब्रह्मचारी उष्वेरेताः सागनिवैतानाग्निसहितः तथा सोपासनो गृद्यािसहितश्च 
वनं व्रजेत् । सुतविन्यस्तपत्नीक इति वदता कतगाहश्थ्यो वानप्र्थेऽधिक्रियत 
इति दाशैतम् । एतच्चाश्रमसमुच्ययपक्षमङ्गीक्वयोक्तम् । इतरथा «' अविष्टुतन्रह्म- 
चर्यो यमिच्छेत्तमावसेदू › इलङ्ृतगाहेस््योऽपि वनवासेऽधिक्रियत एव । अथं च 
वनप्रवेशो जराजजरकठेबरस्य, जातपोत्रस्य वा ; यथाऽऽह मनुः--“* गृहस्थस्त॒ 
यदा पदयद्ररीपकितमामनः । अपसस्यैव वाऽपलयं तदौऽरप्यं समाश्रयेत् ॥” ईति ] 
अयं च पुत्रेषु पत्नीनिशक्षेपो विद्यमानमाय॑स्य--मृतमार्यस्याप्यापस्तम्बािभिः 
वनवासस्मरणात् । अतो यत् “' दाहयिलाऽग्नहोत्रेण ” ईति पुनराधानविधान-- 
तदपरिपक्वकषायविषयम् । साश्चिः सोपासन इत्यत्रापि यदाऽधीधानं कृतं तदा 
्रोतभ्रिभिगदयेण च सहितो वनं नजत् । सर्वाधाने तु श्रौते केवखम् | 
यदि कथच्चिञ्ञ्येष्ठश्नातुरनाहिताभित्वारिना श्रोताग्नयोऽनाहितास्तर्हिं केवरं सोपा- 
सनो ब्रजेदिवयेवं विवेचनीयम् । अग्निनयनं च तनिवत्यभिदोत्रादिकमैिदरयर्थम् । 

मम ५०० १०५०००८ त भ न न> [1 

9. क. सम्प्र्वसर ० । २. कस्तयावाऽ° । ३. ख. नियमेन च पतिष्ठं | ४. ख. वानप्र- 
स्थो वनवातेऽधैक्रि° | ५.-- 8. २.। &. जआ० ८०, । ७. प्रोताभि्मृह्येणच । 
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अते एव मनुः--* वेतानेकं च जुहुयादग्निहोत्ं यथाेधि । दाौमस्कन्दयन्पर्व 
पारणमासं च शक्तितः ॥ ” ईति ॥ ननु च पुत्रनिःक््तपत्नीकस्य तद्विरहिणः 
कथम्रिदयत्रादिकमानुष्ठानं घटते--““ पल्या सह यष्टव्यम् *' इति सहाधिकारनिय- 
मात् । सलयमेवम् । रै वतत पत्नीनिःक्षेपविधिवटदेव तननैरपेश्षयेणाधिकारः 
कस्यते ; यथा हि रजस्वटायां---“* यष्य तरव्येऽहानि पल्यनाङम्भुका स्यात्तार्भप- 
रुष्य यजेत ” दयवरोधविधिबलात्तननिरपेक्षता । यद्वा ¢ बनं प्रतिष्ठमानमेव पतिं 

पल्यनुमन्यते ” इति न विरोधः | न च यथा ब्रह्मचारिणो, विघुरस्य वा वनं 

परस्थितस्याभनिहोवारिपरिरोपः तथा निः क्षिप्तपतत्नकस्य्प्य॑भिहोत्ायभाव इति शङ्कनी- 
यम्-- अपाक्षिकत्वेन श्रवणात् । न च ब्रह्मचादीर्वधुस्थेरप्यग्निसाध्यकर्मु 
अनधिकारः-"पच्चममासादृष्वेमाहितश्रोधणिकाम्नेश्तदधिकारदर्शनात् । वानप्रस्थो 
जटिर्श्वीराजिनवासा न फाठकृष्टमधितिष्ठत् , अङ्ृष्टं मूकफरं सचिनन्वात, उष्वरेताः 
दमाराभो, दादेव न प्रतिगृह्णीयादृष्वै पञ्चभ्यो मात्तेभ्यः श्रवणिकेनाभ्िमाधायाऽऽहिता- 
ग्निवरक्षमूखको दद्यादेवपितमनुष्यम्यः स गच्छेत्खगेमानन्तयम् ” इति वािष्ठस्मर- 
णात् । चीरं वच्रखण्डो वल्कटं वा } न फार्कृष्ठमधितिषठल्कष्टकषत्रस्योपरि न निव- 
सेत् | श्रौवणिकेन वैदिकेन मार्गेण न सीककेनेयर्थः | ४५ || 

५५ साभ्निः सोपासनो व्रजेत् इयेतदभिताध्यश्रातस्पातैक्पौवष्ठानार्थपिरयुकत, तत्र 
रणपिधिमाह-- 

अफाटकुष्टेनाश्री् पितु्देवातिथीनपि । 
श्रयांश्च तपयत इमश्रुजराखोममृदात्मवान् ॥ ४६ ॥ 

फाठ्ग्रहणं कषेणसाधनोपलक्षणम् , अङृ्टक्षेत्रोद्धवेन नीवाखेणुद्यामाका- 

दिना अ्नीस्तषयेत् अश्चिषाध्यानि कमोण्यनुतिष्ठेत्--चशब्दद्विक्षादानमपि 

तेनैव कुर्यात् । तथा पितृन् देवातिर्थान्; अपि शब्दाद्ृतान्यपि तेनैव 
तयेत् ; तथा भृत्यान्--चरशब्दादाश्रमप्राप्तानपि । तथा च मनुः--““ यद्धक्षः 
[काया ०।०।००।।।ििििििििििििििििििििििििििििि 

* ५४ श्रावणके बेखानसशास्म् ›› अप । 

१.-- £. ९. 1 २. ग. यस्यन्रायेह्* । ३* ग. पल्पनारम्भिकास्याताप्रपरष्य ० } ४. ख. 

मवरुष्ययनजं ०1५. ग. व्यपरोधविधि०। ६. क. स्याताम । ७. क, श्रावणकान्ने°; श्रावणिकेना. 

भि ०: श्रावणेकेनवदिक० } ८. क. वृं्मूखेकोद ०। ९. वासिष्ठ नवमोऽध्यायः । १०. क. श्रावणका- 
म्े०, श्रावणकेनाभि° ; भ्रावणकेनवैदेक० । ११. ख. यद्धश्षयस्था० । ग. यद्धक्ष्यः स्या० । 
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स्यात्ततो दय्याद्राल भिक्षां च राक्तितः । अम्ूकफटभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान् ॥*१ 

इति ॥ एवं पञ्चमहाय्चन्कृता स्वयमपि तच्छेषमेव मुज्ञीत--““ देवताभ्यश्च तद- 
त्वा वन्यं मेष्यतरं हविः | शेषमात्मनि वुर्ात ख्वणं च स्वयंकृतम् ॥ ईति 
मनुस्मरणात् । सयंङृतमूषरल्वणम् । एवे भोजनार्थे यागादर्थे च सुन्यननियमाद् 

्राम्याहारपदसियागोऽथिद्धः । अत एव मनुः--““ संलयञ्य म्राम्यमाहारं सर्वं॑चैव 
पार्च्छदम् 1" इति ॥ ननु च दशप्ूणंमासदिवीद्यादिभ्राम्यद्रव्यसाध्यतात्कथं तत्प- 

स्िगः? न च वचनीयम् ““ अफालङ्कष्टेनाम्रीश '' ईति विशेषवचनसामर्या- 
द्र्यादिवाध इति--विशेषविषयेण्यापि स्त्या ्ुतिव्राघस्यान्यास्यत्ात् , अफाल- 

कृष्टविषेश्च स्मातोप्निसाध्यकमविषयववेनाप्युपप्तः । सत्यमेवम् । कं चत्र 
ब्ीह्यादेरप्यफार्क्ृष्टलवसंमवान विरोधः । अत एवोक्त मनुना“ वासन्तशारदैम- 
वयैमुन्यनैः स्वयमाहृतैः ! पुरोडाशाश्चरूः्वैव विधिवननिवेपेत्पृथग् ॥ ” दति ॥ 
नीवारदीनामुसनानां स्वतो मेध्यते घिद्धेऽपि पुनर्मध्य्रहणं यज्ञाहर्द्याराप्यथं 

कृतं --मेधो यज्ञप्तदहं मेध्यमिति । तथा समश्रूणि सुखजानि रोमाणि, जदारूपांश्च 
शिरोरुहान्कक्षादीनि च रोमाणि बिभृयात् । रोमग्रहणं नखानामप्युपलक्षणम् । 
तथा च मनुः--““जटास्च विभृथयानिलयं समश्रुलोमनखुस्तिथा ।› ईति । 
तथाऽऽत्मवानात्मोपासनाभिरतः स्यात् ॥ ४६ ॥ 

पूर्वोक्तद्रव्यसंचयानियममाह - 

अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा | 

अर्थस्य संचय कुयौत्छरतमाश्वयुजे यजेत् ॥ ४७ ॥ 
(१ एकस्याहः संबन्धिमोजनयजनादिदष्टादष्टकमेणः पयाप्तस्याथेस्य संचयं 

कुयात् मासस्य वा, षण्णां मासानां वा, संवत्सरस्य वा, संबन्धिकमेपयप्तं 
संचयं कुयात्, नाधिकम् । यदेवेक्रियमाणम्पि क्थचिदतिरिच्यते तर्हिं तदति- 

रिक्तश्वमाश्वयुजे मापि यजत् ॥ ४७ ॥ 
0 

१--- 8. ७ । २. ग. मासमनिभज्ञीत० । ३ --ई १२. । ४. ख. ठवणमेवाभोज० ' 
५.--६. २. । &.--वसि० ९. ३.1 ७9.-- ६. १२१। ८. ख. रादीनां मुन्यन्नानांस्वयपुखना० । 
९० --- ° ६. | 
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~. 

किं च-- 
(क ५, [र 

दान्तच्िषवणसखीयानि वृत्तश्च प्रतिग्रहात् । 
[र | () © [क 

सखाध्यायवान्दा्मशाटः सवसलवाहूतं रतः ॥ ४८ ॥ 

दान्तो द्षराहे्तः, त्रिपु सवनेषु प्रातमध्यन्दिनापराहृषु खानरीरः, तथा 

प्रतिग्रहे पराङ्मुखः,-च शब्दायाजानादिनिवुत्तरच,-स्वाध्यायवान् वेदाभ्यास्रतः; 

तथा फकमूकाभश्चादिदानशीङः, सवेप्राणिहिताचरणनिरतस्च भवेत् ॥ ४८ ॥ 

कि च-- 

दन्तोटूखलिकः कार्पक्ाी वाऽदमकुट्रकः | 
भ ॐ के = द © ९ थ् [द 

श्रतं स्मात् फरख्खह्ः कम॑ कृयत्तया त्रयाः ॥ ४९ | 

दन्ता एवोद्धखरं निस्तुषीकरणसाघन दन्तोद्धखटं तवस्यास्ति स ॒दन्तो- 

ट्खलिकृः ; कार्नैव पक्त काकपक्ष नीवाखेणुदयामाकादि बदरङकदादिफं च 

तदरानङीखः काल्पक्राशी; वाशब्दो ““अभ्रेपक्ताशनो वा स्यात् कार्पक्रमुगेव वा।!* 

डति मनूक्ताम्िपक्रारिव्वाभिप्रायः । अद्मकुद्को वा भवेत् अदमना कुनमवहननं 

यस्य स तथोक्तः | तथा श्रोतं स्माते च कमं दृष्टाथाश्च भोजनाम्यज्नादिक्रियाः 

रकुचमधूकादिमेष्यतरफटोद्ववैः लह्व्यैः कुयान्न तु धृतादिकेः। तथा च मनुः- 

४: मेष्यवृक्षोद्धवानयल्जेहांस्च फटसंमवान् 1” ईति ॥ ४९ ॥ 

पुरूपमथेतया विदहितमोजननिव्ृयथमाह-- 
द ल्य ~ + 2 € _ €= 

न्द्राय त्काट करच्टवा वतर्यत्सद्ा । 
क क [* त [अ क 

पष्चे गते वाऽप्यश्चायान्मास वाहान वा गत ॥ ५० ॥ 

चन्द्राय्ैौरवक्ष्यमाणठक्षणैः कटं नयेत् च्छव प्रजापयाभेः काढं वतं - 

येत्। यद्रा पक्षे पञ्चदशादेनात्मकेऽतीते अश्वीयात्। मासे वाऽहनि गत वा नक्तमश्री- 

यात् । अपिराब्दाच्चतुथकालिकलवादिनाऽपि; यथाऽऽह मनुः--“ “नक्तं वाऽन सम- 

द्नीयादिवा वाऽऽदय शक्तितः । चतुधकाडिको वा स्या्द्राऽप्यष्टमकालिकः ॥|'' 

ईति । एतेषां च काठनियमानां स्वशक्त्यपेक्षया विकल्पः ॥ ५० ॥ 
कः 

१. क. प्रतिग्रहुपराइमु° । २,--६- १७. } ३.-- देः १३. ४.६ १९. । 



वानप्रस्थधमप्रकरणम् ] समिताक्षरा ११९३ 

के च- 
ह भ शु +, भ क 9 £ खप्याद्रूमो शुची रात्रो दिवा संपरपदैर्नयेत् । 

स्थानासनविहाखौ योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥ 
आहारविदहारावसरवजं रात्री शुचिः प्रयतः ख्यात् , नोपशचेनापि तिषठेत- 

दिवाख्म्नंस्य पुरषमात्राधतया प्रतिषिद्धत्वा्न तन्निडृत्तिपरम् । तथा भूमावेव 
स्वप्यात् , तच्च भूमविव न शय्यान्तरितायां, मथकादौ वा | दिनं तु संप्रपदैरटनैम 
येत् , स्थानासनरूपे्वा विहारः संचारः कश्चित्कां स्थानं कञिचोपवेङनमियेवं 
वा दिनं नयेत् , योगाभ्यासेन वा | तथा च मनुः--““ विष्रिधाश्चौपनिदीरात्म 
ससिद्धये श्रुतीः।'' इति । आत्मनः संसिद्धये बरहमलप्राप्तये । तथाशब्दाल्कषितिपरि- 
रोडनाद्रा नयेत--““ भूमौ विपरिवर्तेत तिषा प्रपदैर्दिनम् । इति मनुस्मर. 
णात् । प्रपदैः पादत्रैः ॥ ५१ ॥ 

कि च-- 

ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वषास स्थण्डिङे रायः } ̂  
आर्रेवासास्तु हेमन्ते शक्त्या वाऽपि तपश्चरेव् ॥ ५२ ॥ 

व्युतुः संवत्सरः-ग्रीष्मो वषो हेमन्त इति दरनात्। ग्रीष्मे चेत्रादिमासचतुष्टये 
चतसृषु दिषु चत्वार उपरिष्टादादिय इयेवं पञथानामभ्रीनां मध्ये तित् | 
तथा वषोसु श्रावणादिमासचतुष्टये स्थण्डिठेशयः ; वर्षधारादिनिवारणविरा्ेणि 
भूतटे निवसेत् । देमन्ते मर्णशीषीदिमासचतुष्टयै शिनिं वासो वसीत । 
एवंविधतपश्वरणे असमथः सवशक्तयनुख्पं वा तपश्चरेत् । यथा शारीर. 
राषस्तथा यतेत -- “ तपर्चरशवोग्रतरं रोषयेदेहमात्मनः | डति मनु- 

स्मरणात् ॥ ५९ ॥ 

किं च- 

यः कण्टकैर्वितुदति चन्दनैश्च छिम्पति । 
अक्रद्धोऽपरिवुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥ ५३॥ 

१. ख. स्वापानषदारसम० । २.- 8. १९. ३. कु. पारलाटनाद्वा० । ४.-६. २२.। 

५. [क्रतुः सव० । ६. क. धारामानवारर । ७.--- ६. १४. | 
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यः कश्चित्कण्टकादिमर्विविधमङ्गानि तुदति व्यथयति तस्मे न क्रुध्येत् , 
यश्चन्दनादिभिरूपलिम्पति सुखयति त॑स्य न परितुष्येत् तयोरुभयोरपि समः स्यादुदा- 
सीनो भवेत् ॥ ५३ ॥ 

अभिपरिचयौक्षमं प्रस्याह- 

अग्नान्वाऽऽप्यात्मसात्तरुत्वा बृक्षावासो मितारनः । 

वानप्रस्थगहेष्वेव यात्रां भेक्षमाचरेत् ॥ ५४ ॥ 

अर््ानात्मनि समारोप्य वृक्षावासो वृक्ष एव ञवासः कुटी यस्य क्त तथोक्तः 
मितादानः स्वल्पाहाराः,--अपिशब्दात्फटमूाशनश्च मवेत्; यथाऽऽह मनुः 

--““अभ्नीन्स्वत्मिनि वेतानान्समारोष्य यथातरिषि । अनश्निरनिकेतः स्यान्मुनिम्- 
लफटरानः ॥ › ईति । मुनिर्मोनत्रतयुक्तः, फलमूासंभवे च यावद्प्राणधारणं 
मवति तावन्मात्रं भेद्यं वानप्रस्थगृहेष्वाचरेत् ॥ ५४ ॥ 

यदा तु तदक्षभवो ब्याध्यभिभवो वा तदा किं कायभिलयत आह- 
०२ 

ग्रामादाहय वा भ्रासानष्टो मुज्ञीत वाग्यतः । 

प्रामाद्रा भेक्ष्यमाहय वाग्यतो मौनी भूत्वा अष्टौ प्रासान्धुर्जात । प्राम्यभेक्ष्य- 

विधानान्मुन्यननियमोऽप्यथ॑टुप्तः । यदा पुनरष्टभिग्रसैः प्राणधारणं न संभवति 

तदा ““ अष्टौ प्रासा स॒नेर्भकषयं वानप्रस्थस्य षोडश |” इति स्मृयन्तरोक्तं 
द्रष्टव्यम् ॥ “५९~ ॥ 

सकठावु्टानासमरथं प्रव्याह-- 

वायुभक्षः प्रागुदीची गच्छेदाऽऽवष्मेसक्षयात् ॥ ५५ ॥ 

अथवा वायुरेव मश्चो यस्यासौ वायुभक्षः प्रागुदीचीमैशानीं दिदं गच्छेत् 
आवष्मसेक्षयात्+-वष्मे वपुस्तस्य निपातपयेन्तमकुटिख्गतिगेच्छेव् ; यथाऽऽह मनुः 

--*अपराजेतां वास्थाय गच्छेदिदामजिह्यगः ॥ ” इति । महाप्रस्थानेऽप्यशाक्तो 
भृगुपतनादिकं वा कुःथोत्--'वानप्रस्थो वीराध्वानं, अ्वठनाग्बुप्रवेानं, भगुपतन, 

ता थि ति सातः मात ०४ 

१. क. यतितसमतुनपार० । ख. तस्यतुनपारे° । २. वासोऽमिता०। ३. ख. भक्षमाचरेत्। 
७. ख. अग्नीनात्मनि ° । ५.--&. २५. 1 ६. ग युनमौमी्रत० । ७. ख. न्मात्रभश्ं बा० । 

नियमो्टुप्तः । ९.--६. ३१ । 
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वाऽनुतिष्ठत्” इति स्मरणात्। स्नानाचमनाधरमा ब्रह्मचासिकरणायभिहिताश्वाविरो- 
धिनोऽस्यापि मवन्ति--+“उत्तरेषां चेतदग्रिरोषे ” इति गौतमस्मणात् । एवं प्रागुदि- 
तेन्दवादिदीक्षामहाप्रस्थानपर्यन्तं तनुलयागान्तमनुतिष्ठन््रह्मठेकि पूज्यतां प्रप्नोति; 
यथाऽऽह मनुः--““ आसां महर्पिचयोणाम् लक्तान्यतमया तनुम् | वीतशोकभयो 
विप्रो ब्रह्मलोके महीयते | इति । ब्रहमरोकः स्थानविशेषो न तु नियं ब्रह्म- 
ततरे ठो रान्दास्याप्रयोगात् , तुरीयाश्रममन्तरेण सुक्तथनङ्खकारा्च | न च ५“ यो- 
गम्यासेनै वा बनः! ईति ब्रह्मोपासनव्िष्यनुपपत्या तद्भावापत्तिः परिशङ्कनीया- 
सलक्यादिप्राप्यथेवेनापि तदुपपत्तेः । अत एव श्रुतौ «^ त्रयो धर्मस्कन्धाः ? 
इत्युपक्रम्य “‹ यज्ञोऽध्ययनं दानाभेति प्रथमः, तप॒ एवेति दितीयः ब्रह्मचार्याचार्य- 
कुख्वाक्षी तृर्तीयः अलन्तमाचायकुङं एवमात्मानमवसादयन् ” इति गार्हस्थ्यवान 
प्रस्थयनैष्ठिकलवस्वरूपमभिधाय “* सवै एते पुण्यलोका भवन्ति › इति त्रयाणामा- 
शमिणा पुण्यलोकपराप्तिमभिधाय ^" ब्रहमसंस्थोऽगृतत्वमेति ” इति पारिशेष्यात् 
परि्राजकप्येव ब्रह्मसस्थस्य सुक्तिरक्षणाग्रतववप्रा्िरभि्िता । यदपि ^“ श्राद्धक- 
त्सयवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते |” इति गृहस्थस्यापि मोक्षप्रातिपादनं तद्ध 

वान्तरानुभूतपारिरज्यस्येयवगन्तन्यम् ॥ ५५ ॥ 

॥ इति वानप्रस्थधर्मप्रकरणम् ॥ 

--- ^> -- 

१,-- ६. ३२.। २. ख. योगात् । तच्चतुरीया० । ३. योगाभ्यासेनवातयेत्यवयाङ्वल्क्य - 
पाठः । पुनरिति पाठः । ४. प्रार् ५२. ५. क. प्रस्थप्रक० | 



अथ यतिधर्मप्रकरणम् ४. 
क 

वैखानसकमीनलुक्रम्य करमग्राघ्तान्पसिरानाकधमौन्ताम्प्त प्रस्तीति-- 

वनाद्रहाढा तवेष्टिं सवेवेदसदक्लिणाम् । 
माजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चाऽऽत्मनि ॥ ५६ ॥ 

अधीतवेदो जपद्त्पुत्रवानच्नद।ऽग्निमान् । 

रक्तया च यक्ञकून्मोक्षे मनः कुयांत्त नान्यथ। ॥ ५७॥ 

यावता काडेन तीव्रतपःरोषितवपुषो विष्यकषायपरिप।को मवति, पुनश्च 

मदोद्धवाराङ्का नोद्धाग्यते, तावत्कां वनवासं कत्वा तत्समनन्तरं मक्षे मनः 

र्यात् । बनगृहशब्दाभ्यां तत्संबन््या्रमो रक्ष्यते, मोक्षशब्देन न मेक्षैकफरकशच- 

ुर्थाश्रमः | अथवा गृहाद्रा्स््यादनन्तरं मोक्षे मनः करुयोत् | अनेन च पूर्वोक्त 

श्तुराश्रमसमु्यपक्षः पाक्षिक इति बयोतयति । तथा च विकल्पो जाबाढशचुतो 

श्रयते--“"ब्रह्मचय॑ परिसमाप्य गृहीभवेत्, गृहीभूत्वा वनी भवत् वनीं 

भूत्वा प्तरजेत् › यदि वेतरथा ब्रह्मचयादेव प्रतरजेत् › गृहाद्या वनाद्वा इति । 

तथा गीर्हस्थ्येतराश्रमवधर्च गौतमेन दशितः - “ एकाश्रम्यं लाचायां 

्र्क्षविधानादरारहस्थ्यस्य ” ईति एषां च समुच्चयविकद्पवाघपक्षाणां सवषां श्रुति- 

मख्लादिच्छया विकल्पः | अतो यत्कैरिचत्पण्डितम्मन्यैरुक्तं ५ स्मातेव्वामेष्ठिकत्वा- 

दीनां गाैस्थ्येन श्रौतेन बाधः गाहैस्थ्यानयिङ्ृतान्धङ्नीबादिषेषयता वा 2 इति 

तत्छाध्यायाध्ययनवेधु्यनिबन्धनमिध्युपेक्षणीयम् । किं च यथा विष्णुक्रमणःज्यविक्ष- 

णादक्षमतया पड्वादीनां श्रौतेष्वनधिकारः तथा स्मर्तिष्वप्युदकुम्भादरणभि- 

क्षाचर्यादिधक्षमल्वात्कथं पङ्वादिविषयतया नेष्ठिकत्वायाश्रमनिवोहः । अ्मर्चाः 

श्रमे ब्राह्मणस्यैवाधिकारः | मनुः--“* आलन्यश्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजद्ररहत् |" 

१. क, अथवा गारस्थ्या० । २. जाबारोप० ४. । ३. ख. गाहस्थोत्तरा्र ° । 9.- 

३. ३६. { ५. क. चयोक्षमला ° । ६ £. २५. । 
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तथा--““ एषवोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः |“ ईत्युपक्रमोपसंहाराभ्यां 
मनुना ब्राह्मणस्याधिकारप्रतिपादनात् । “ब्राह्मणाः प्ररजन्ति "' इति श्चतेस्चाग्रजन्म- 
न एवाधिकारो न द्विजातिमात्रस्य । अन्ये तु त्रैवणिकानां प्रकृतत्वात् “* त्रयाणां 

वणानां वेदमधीलय चत्वार आश्रमाः" इति सुत्रकारवचनाच द्विजातिमात्रस्याधिकार- 
माहृः । यदा च वनाद्रहाद्रा प्रत्रजति तदा सावेवेदसदक्षिणां--सावैवेदसी सरवैधन- 
संबन्धिनी दक्षिणा यस्याः सा तथोक्ता तां--प्रजापतिदेवताकामिष्टि कृता तदन्ते 

तान्वेतानानग्रीनात्मनि श्रुयुक्तविधानेन समायेप्य-- चशब्दात् “उदगयने पौर्णमास्यां 
पुरस्चरणमादौ कता शुद्धेन कायेनाष्टौ श्राद्धानि निर्वपेत् द्वाद वा” इति बौधाय- 
नाद्युक्त पुरस्चरणादिकं च कृत्वा---तथाऽघीतवदो जपपरायणो जातपुत्रो दीनान्ध- 

कृपणार्थम्यो यथाराक्त्यनदस्च भूत्वाऽनाहिताग्निज्येष्ठवादिना प्रतिबन्धाभवि कृता- 

धानो निलयनेभैत्तिकान् यज्ञान्कृत्वा मोक्षे मनः कुर्यात् , चतुर्थाश्रमं प्रधिशे- 
नान्यथा । अनेनापाङृतणत्रयस्य प्रत्रञ्यायामनधिकारं ददोयति ; यथाऽऽह 
मनुः-- “* ऋणाने त्रीण्यपकरय मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनपाकृत्य, मोक्ष 

तु सेवमानो व्रजलयधः ॥ इति ॥ यदा तु ब्रह्मचर्यास्मत्रजति तदा 

न ॒प्रजोत्पादनादिनियमः-अक्ृतदारपरिप्रहस्य तत्राना्षेकारात् रागप्रयुक्तताच् 

विवाहस्य । नच ऋणत्रयापाकरणविधिरेव दारानाक्षिपतीति शङ्कनीयम्-- 

विदयाधनाजननियमवदन्यग्रयुक्तदारसंभवे तस्यानाक्षुपैकत्वात् ॥ ननु ^ जाय- 

मानो बै त्राह्मणक्चिभिकणवाँज्ञायते ब्रह्मचर्थणर्षिम्यो यज्खेन देवेभ्यः प्रजया पितृ- 
म्यः "? इति जातमत्रस्येव प्रजोत्पादनादीन्यावद्यकीनीकि दर्शयति । मैवम्; न 
हि जातमातीऽक्रतदारा्िपरिग्रहो यज्ञादेष्वधिक्रेयते तस्मादाधिकारी जायमानो त्राह्य- 

णादियज्ञादीनचुतिष्ेदिति तस्याथः । अतश्वोपर्नातघ्य वेदाध्ययनमेवावद्यकं कृत- 

दाराग्निपसिप्रहस्य प्रजोत्पादनमपीति निरयम् ॥ ५६ ॥ ५५७ | 
एवमधिकारिणं निरूप्य तद्धमानाह-- 

सवेभूतदहितः शान्तखिदण्डी सकमण्डट्धुः । 

एकारामः पखिज्य भिक्षथीं आममाश्रयेव् ॥ ५८ ॥ 
१.-- ६. ९७. । २. क. दनात् । ग्रहादय प्रचनति ° । ३. क. स्ववेदसम्ब° । ४.ख. 

करृपणापिता्थो यथाश्च० । ग. कृपणार्थिसाथौ यथा ०। ५.-६. ३५. ६. क. तस्याः नषि ०। 
७. ख. क्णवाजायते ° । 

कना 



११९८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ प्रायश्ित्ताध्याये 

सर्वभूतेभ्यः प्रियाप्रियकासिम्य हित उदासीनो न पुनार्हैताचरणः ““हिसा- 

नग्रहयोरनारम्भी '” ईति गौतमस्मरणात् , शान्तो बाह्यन्तःकरणोपरतः, वयो 
दण्डा अस्य सन्तीति त्रिदण्डी | ते च दण्डा वेणवा ग्राद्याः--प्रजपयेष्ठयनन्तरं 
त्रीनवेणवान्दण्डान्मूधेप्रमाणान्दाक्षेणेन पाणिना घधारयत्सव्येन सोदकं कमण्डटुम् ”” 

इति स्थृयन्तरदद्यनात् । एक वा दण्डं धारयेत्-““एकदण्डी त्रिदण्डी वा? 
ईति बौधायनस्मरणात् , “'चतुथमाश्चमं गच्छेद्रह्मवियापरायणः | एकदण्डी त्रिदण्डी 
वा सवैसगविवरजैतः ॥ इति चतुर्षेरातिमते दशना । तथा रिखाधारणमपि 
वैकध्पिकं--““सुण्डः शिखी वा" ईति गौतमस्मरणात् , ““ मुण्डोऽमैमोऽकरोधोऽपरि- 

ग्रहः” ईति वसिष्ठस्मरणाच । यञ्चोपर्बातधारणमपि वैकाथिकमेव-सशेखान्केशा- 
ननिकृर्य “विसृज्य यज्ञोपर्वातम् ” इति काठकश्चतिदेनात् , ^“ कुटुम्बे पुत्रदारांश्च 

वेदाद्गानि च सवंशः। केशान् यज्ञोपवीतं च लक्ता गूढश्वलेसुनिः ॥ ” इति 
बाष्कटस्मरणाच्च, “अथ यज्ञोपवीतमप्सु जुहोति भूः स्वहिति, अथ दण्डमादत्ते सखे 

मा गोपाय" इति पतिशेष्टदरानाच्च । यद्शाक्तिस्तदा कन्थाऽपि ग्राह्या-“*काषायी 
सुण्डच्िदण्डौ कमण्डटुपवित्पादुकासनकन्थामात्रः इति देवरस्मरणात् । सौचा- 
यथं कमण्डटुसहितस्च भवेत् । एकारामः प्रत्रजितान्तरेणासदायः संन्यासिनीभिः 

ल्ीभिश्च--ः“ चरीणां चैके ” इति बौधायनेन द्वीणामपि प्रतज्यास्मरणात् । तथा 
च दक्षः--““ एकोमिश्चुयेधोक्तङ्च द्वावेव मिथुनं स्पृतम् । तरयो प्रामः समाष्यात 
ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥ राजवातीदि तेषां तु भिक्षावातां परस्परम् । अंतिपैञ्ुन्य- 

मात्स्यं सनिकषौन संशाय; इवि) परित्रञ्य पूर्वो त्रजतिहत्यागे वतेते अत्चाहं 
ममाभिमान तत्कृतं च रोकिकं क्मानिचयं वेदिकं च नियक्षाम्यात्मकं संयजत् | 
तदुक्तं मनुना--““छंलाभ्युदाथकं चेव नेःप्रेयासेकमेव च । प्रदत्तं च निवृत्तं च 
द्विविधे करम .वेदिकम् ॥ इह वाऽमुव वा काम्यं प्रवृत्तं कमे कीलेते । निष्कामं जञान- 
रवं त॒ निवृत्तमुपदिद्यते ॥ यथोक्तान्यपि कमाणि परिहाय द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने 
शंमे च स्यादवेदाम्यासे च यत्नवान्” ईंति॥ अत्र वेदाम्यासः प्रणवाभ्यासः; -तत्र य- 

१.--३, २४, ५.। २. ग. एकदण्डीवा ' इति बोधा । ३.-- ३. १०, ४०. । 
४.-- ३. २२. । ५. ग. युण्डामनेोऽपरि ° । &.- १०. ३. । ७. ख. वसिष्ठस्मरणात् । यज्ञो०। 
८. ग, राभिः कृत्यविचु° । ख. निकृन्ध्यविसु° । ९.-- १. । १०. ग. ख. अपिपेद्म्य०। क. 

मात्सर्यं सन्नि०। ११ क. कमौभ्युदुवि ०। १२. क, ज्ञनेसमेचस्या०। १३.--१२.८८,८९,९२ 
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त्नवान् । भिक्षप्रयोजनांथं प्राममाश्रयेत् प्रवित् न पुनः सुखानेवासार्थम् । 
वष्रोकाठे तु न दोषः-“ऊर््वं वार्षिकाभ्यां नैकस्थानवाक्षै इति चाङ्स्म 
रणात् । अशक्तौ पुनमाक्त चतुष्टयपयंन्तमपि स्थातव्यं "न॒ वचिरमेकत्र वसेदन्यत् 
वषाकालात् ” --: श्रातरणादयङ्चत्वारो मासा वर्षाकाछः *” इति देवरक्मरणात् । 
““एकरात्रे वसेद्रामे नगरे रातपञ्चकम् । वषरम्योऽन्यत्र वर्षासु मासांस्तु चतुरो 
वसेत् ॥ ” इति काण्वस्मरणात् ॥ ५८ ॥ 

कथं भिक्षाटनं का्यैमिद्यत आद-- 

अप्रमचरचरेद्ेकं सायाहेऽनभिरक्षितः । 
रहिते भिक्षकैगौमे याजामात्मोट्ुपः ॥ ५९ ॥ 

अप्रमत्तो वाक्चक्षुरादिचापर्द्परदहितो भैक्ष चरेत् । षरसिष्ठिनात्र विशेषो 
दितः--““सत्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेदक्षम् "* ईति | सायह्ि अह्नः पञ्चमे 
भागे । तथा च मनुः--“'विधूमे सनमुक्षटे व्यङ्गे भुक्तवन्नने । इत्ते शरावसंपाते 

नियं भिक्षां यतिश्चरेत् ॥ '* इति । तथा । ““एककारं चरे द्विकं प्रसच्येन्न तु विस्तरे । 

मैक्षप्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वतिसञ्जति॥ "` ईति | अनभिरुक्षित. उ्योतिर्विज्ञानो- 

पदेश्ादिना अचिहितैः--“न वचोत्पातनिमिचाम्यां न नक्षत्राङ्गवियया । नानु- 
दासनवादाभ्यां भिक्षां छिम्तेत करहि चति!" इति तेनोक्तववातं । यत्पुनवसिष्टवचनं 
--श्राह्मणकुे वा यह्छमेत तद्भज्ञीत सायंप्रातमसवजंम् ” इति “ तदशक्तवि- 
षयम् । मिक्षुकैर्भिक्षणरीरेः पाषण्डवादिमिवेजिते प्रामे । मनुना कत्र विशेष 
उक्तः --“‹न तापसेत्राहमणेवा वयोभिरपि वा श्रौभेः । आर्कर्णिं भिक्षुकैरन्येरगा- 
रमुपसंप्रजत्॥” ईति ॥ यावता प्राणयात्रा वतैते तावन्मां भैक्षं चरेत् । तथा च 
संवतः--“*अष्टौ, भिक्षाः समादयिं स मुनिः सप्त पञ्च वा | अद्भिः प्रक्षास्य 
ताः सर्वास्ततोऽस्नीयाच्च वाग्यतः ॥'› इति । अटोदुपो मिष्टानर्पञ्ञनादिष्व- 

प्रसक्तः ॥ ५५९ | 

१. ख. प्रयोजनार्थं भ्राम । २, ख. रात्िपश्नकम् । ३. क. रेद्धेकष्यं ताया० | ४.क.ग. 
चापखरहि० । ५.--२०. ७.) € --६. ५६, ५५. । ७. ख. दितः । मवुः नचोखा०। ८. क. 

नवासात० । ९ -- 5. ५०. । १०. ख. क्तत्वादति । यलयुन० । ११. ख. मठुतात्रविके* । 

१२ --१०. २४. । १३. ख. वापुभिः । आकी ० । १४.--8. ५१. | १५ ख. दाय पुः 
सस्चपन्च° । १६. क. अलोलुपोपृष्टा ° । 
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भिक्षाचरणायर्थं पात्राण्याह् -- 

यतिपात्राणि मृद्धेणुदविखाब्ुमयानि च | 

सिं शदिरेतेषां गोवाछेर्चावघषणस् ॥ ६० ॥ 

मृदादिप्रकृतिकानि यतीनां पात्राणि भवेयुः, तेषां सिरं गोवारवघषेणं 

च डुद्धिसाधनम् । इयं च डुद्धिर्भिक्षाचरणादिप्रयोगाङ्गभूता नमिध्यायपहति 

विषया | तदुपघाते द्रध्यशचुद्धिप्रकरणोक्ता द्रष्टव्या | अत एव मनुना--“* अतेजसा- 

नि पात्राणि तस्य स्युर्नित्रणानि च } तेषामद्धिः स्मृतं सौचं चमसानामिवाध्वरे |} "' 

ईति । चमसदृष्टन्तोप।दानेन प्रयोमगिकौ शुद्धिदेरिता | पात्रान्तराभवे भोजनमपि 

तत्रैव कार्य--““ तद्रक्ष" गृहीत्वेकान्ते तेन पत्रेणान्येन वा तुष्णीं मात्रा मुज्ञीतःः 

इति देवरस्मरणात् ॥ ६० ॥ 

एवंभूतस्य यतेरामौप.सनाङ्गं नियमविरेषमाई-- 

सचिरूदयेन्द्रिय्रामं रागदेषो प्रहाय च । 
भय हित्वा च भूतानाममती भवति दिजः ॥ ६१ ॥ 

चक्षुरादीन्दियसमहं रूपादिविषयेम्यः सम्यक्स द्धै विनिवत्यं॑रागदधेषौ 
भिय्रियविषयो प्रहाय त्यक्त्वा चरब्दादीनमपि--तथा भूतानामपकारकरणेन 
य॒ भमयमकुरवन् शुद्धान्तःकरणः सन््रैतसाक्षात्कारेणागृती मवति युक्तो 

भवति ॥ ६१ ॥ 

के च-- 

कतैव्यारायडुटिस्तु भिश्चुकेण विशेषतः । 
# ~) 

चानोतपत्तिनिमित्ततवात्स्वातन्ञ्यकरणाय च ॥ 
तानन ॥ सन - 

१. ख. चरणाधे पात्रमाह० | ग रणां यतिपात्रा० । २ ख चरणप्रयो ।३. ख. युप. 
हतविं० । ४--६. ५३ । ५ श. तद्धश्षयं गृही ०। ६. ख. यमाविषयमा६० । ७. ख. मपकारेण 

भय० 1 ग. पकाराऽकरणे° | 
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विषयाभिलषद्रेषजनितदोषकदटुषितस्यादायस्यान्तःकरणस्य यदिः कस्मष- 

क्षयः प्राणायामैः कर्तर्व्या--तस्याः शद्धेराताद्रेतसाक्षत्काररूपज्ञानोत्पत्तिनिमित्त- 
त्वात् । एवं च सति विषयासाक्तेतज्जनितदोषात्मक प्रतिबन्धक्षये सत्यात्मध्यान- 
धारणादौ स्वतन्त्रो भवति । भिक्चुकेन वेषा ड्ुद्धिर्विेषतोऽनुष्टेया--तस्य मो- 
कषप्रधरनलात्, मोक्षस्य च शुदधान्तःकरणतामन्तरेण दुरमत्वात् ; यथाऽऽह 
मनुः--“* दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां द्यन्ते 

दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥” ईति ॥ ६२ ॥ 
क क ५ 

इन्द्रियनिरोधोपायतया संसारस्वरूपनिरूपणमाह-- 

अवेक्ष्या गभेवासाद्च कमजा गतयस्तथा | 

आधयो व्याधयः क्टेडा जरा रूपविपर्यर्यैः ॥ ६३ ॥ 

भवो जातिसहसचेषु परिधाभियविपययः । 

वेराग्यसिद्धवे्थं ॒मूत्रपुरीषादिप्रणनानाविधगर्भवासा अवेक्षंणीयाः पयरो- 
चनीयाः--चशब्दाञ्जननोपरमावपि तथा निषिद्धाचरणादिक्रियाजन्या महारौरवा- 
दिनिरयपतनख्पा गतयः। तथाऽऽघयो मनःपीडाः, व्याधयश्च उ्वरातिपारायाः रा- 

रीराः, शाः अविद्यास्मितरागद्ेषामिनिवेकश्चाः पञ्च, जरव्रटीपटितौ्यमिमवः 
रूपविपर्ययः, खञ्जकुन्जघ्वादिना प्राक्तनस्य रूपस्यान्यथाभावः, तथा श्वसुकर- 
खरोरगायनेकजातिषु भव उत्पातः, तथा इस्याप्राप्िः अनिरस्यातील्या- 
दिबहृतरङ्ेयावहं संसारस्वरूपं पयोरोच्य तठत्परिहाराथेमा्मज्ञानोपायमू तेद्धियजये 

प्रयतेत ॥ ६३ ॥ ६३ ॥ 
एवमवेश्ष्यानन्तरं किं का्यमित्यत जआह- 

ध्यानयोगेन सपदयत्सृक्ष्म आत्माऽऽत्मनि स्थितः ॥६४॥ 
योगश्चित्तदृत्तिनिरोधः, अप्मिकाप्रता ध्यानं, तस्या एव बाह्यविषयत्वोपरमः, 

नम ०००५ 

१. ख. कतंभ्यः | तस्याः । २. ख-ग एवं च सति० | ३. ख. मवा । तस्माद्धिश्च° । 

४. ख. मोप्र प्साधन० । ५.-- €. ७१. । ६. ख. अवेक््या० । ७. ग. जरारूपविपर्ययाः । 
८. क. प्रियः प्रियविपयै० । ९. ख. सिथ्यथं । 9०. ख. जरावारेतपलिता० । ११, क. खरो- 
शायने ° । १२. ख. निष्टस्यप्रापतिरि ° । १२. योगस्° १.--२. । 
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ध्यानयोगेन निदिध्यासनापरपययेण सूक्ष्मः शरीरमराणादिव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञः 

अत्मनि ब्रह्मण्यवस्थितः इत्येवं तच्छम्पदाथयोरमेदं सम्यक् प्रद्येत् अपरोक्षी 
कुयौत् ¡ अत एव श्रुतौ ̂  आत्मा वा अरे द्रष्टम्यः ”” हति साक्षात्काररूपं दरन- 

मनूद्य तत्साधनत्वेन °“ श्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति श्रवणमनननि- 

दिष्यासनानि विहितानि ॥ ६४ ॥ 
कँ च-- 

नाऽऽश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणो भवेद्धि सः | 

अतो यदात्मनोऽपथ्य परेषां न तदाचरेत् ॥ ६५ ॥ 

प्ाक्तनश्छोकोक्तात्मोपास्नास्ये धर्म नाऽशश्रमो ज दण्डकमण्डल्वादिघारणं 

कारणं यस्मादसौ क्रियमाणो भवेदेव नातिदुष्करः । तस्मायदात्मनोऽपथ्यसुद्रेगकरं 

परुषभाषणादि तत्परेषां न समाचरेत् | अनेन ज्ञानोप्पत्तिदेतुमूतान्तःकरणद्युद्धया- 
पादनलेनान्तरङ्गवात् रागदेषप्रहाणस्य प्रधानेन प्र्ंसाथमाश्रमनिराकरणं, न 
पुनस्त्परित्यागाय-- तस्यापि विहितत्वात् । तदुक्तं मन॒ना--“‹ दूषितोऽपि चैरे- 
द्धम यत्र तताऽऽश्मे वसन् । समः सर्वषु भूतेषु न लिङ्ग धर्मकारणम्॥'ईति॥ ६५५ 

कि च-- 

सयमस्तेयमक्रोधो द्वी शोचं धीधृतिरदैमः | 
संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सवै उदाहतः ॥ ६६ ॥ 

सयं यथाथप्रियव्चनम्, अस्तेयं परदन्यानपहारः, अक्रोधोऽपकारिण्यपि 
करोधस्यानुत्पादनं, हीठेज्जा, रौचमाहारादिश्ुद्धिः, धीर्हिताहितविवेकः, धृतिर््- 

विथेगऽनिष्टप्रप्तो प्रचङितचित्त्य यथाप्षवैमवस्थापने, दमो मद्यागः, संयते- 
न्दियता अप्रतिषिद्धष्वपि विषयेषु अनतिप्रसंगः, ष्या आसज्ञानम् , एतैः सत्या- 
दिभिरनुष्ठितेः सर्वो धमीऽनुष्टितो भवति ] अनेन दण्डकमण्डल्वादिधारणवबाह्यरक्ष- 
णाल्सत्यीर्दानामात्मगुणानामन्तरङ्कतां च्ोतयति ॥ ६६ ॥ 
म ~ 

ख. वूक्षशरीर० । २. क. आलमावाद्रष्ट० । ३. घु. उ०, ५. ४.५. । ४. ख. ना 

श्रमो दण्डक०। ५. क. ^ भूषितोऽपिचरे ०! ६.--६, & ६. । ७. ख, देष्वपि विषयेष्वनतिसङ्ः.। 
<, जे° उ० ७.५. ६. | 
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न ध्यानयोगेनाऽभ्वनि स्थितमातसानं प्रयेदिप्ययुक्तं जीवपरमात्नोर्भेदाभवाष्रैयत जआह- 

निःसरन्ति यथा खोहपिण्डात्त्तात्सलिङ्गकाः । 
सकाश्चादात्मनस्तददात्मानः प्रभवन्ति हि ॥ ६७ ॥ 

यद्यपि जीवपरमात्मनोः पारमाध॑को भेदो नासि, तथाऽप्यातसनः सका- 

रादवियोपाधिभदाभेनतया जावात्मानः प्रमबन्ति हि यस्मात्, तस्मादुज्यत 
एव॒ जीवपरमात्मनोभदन्यपदेशः ; यथा दहि तप्ताष्टोहपिण्डादयोगोरुकाद्िस्फु- 

क्कास्तेजोवयवा निःसरन्ति, निःसृताश्च स्फुिङ्गन्यपदेदे ठ्भन्ते तद्त् । 
अत उपपन्न आत्माऽऽत्मनि स्थितो द्रव्य इति । बद्राऽयमथः-- ननु सुपृ्ति- 
समये, प्रख्ये च, सकठक्ेत्रज्ञानां ब्रह्माणि प्रखीनतात् कस्यायमात्मोपासनाविधि- 
सयित आह-निःसरन्वीयादि । यद्यपि सूक्ष्मरूपेण प्रख्यवखयां प्रसनाः; 

तथाऽप्यालमनः सकारादकियोपाधिभेदभिनतया जीवात्मानः प्रभवन्ति, पुनः कमे- 
व्ासस्थुटशरीराभिमानिनो जायन्ते । तस्मानोपासतनापिधिविरोधः । तेजसस्य प्रथ- 
गभावसाम्याट्छोहपिण्डदष्टान्तः ॥ ६७ ॥ 

नड चानुपात्तवपुषां कषत्रजञानां निप्परिस्पन्दतया कथं तनिबन्धनो जरायुनाण्डजादिचतुरवि- 

धदहपरिग्रह इत्यत आह- 

तत्राऽऽत्मा हि स्वयं किंञ्चित्कमे किञ्चित्स्भावतः | 
करोति किञ्चिदभ्यासादमीधर्मोभयात्मकम् ॥ ६८ ॥ 

यद्यपि तस्यामवस्थायां परि्पन्दात्मकक्रियाभोवः, तथाऽपि धमाधमौध्यवसा- 

यात्मकं कर्म मानसं भवयेव } तस्य च विशिष्टद्ररग्रहणहेतुत्मस्त्येव--“'वाचिकेैः 

पक्षिष्रगतां मानसैरन्यजातिताम् । ” इति मनुस्मरणात् । एवं गृर्हातिवपुः स्वयमे- 

वान्वयन्यतिरेकनिरपेक्षः स्तन्यपानादिके कृते तृ्तिभवलङृते न॒ भवतीलवंरूपो 
योअवन्वन्ययतिरोकौ तत्र निरपेक्षं प्रागभवीयानुभवभावितभावनानुभावारद्ूतकायोववोधः 

किश्चत्स्तन्यपानाकं करोति, किचैत्स्वभावतो यद्च्छया प्रयोजनाभिसंन्धिनिर- 

पक्षेपिपीशिकादिभक्षणे करोति, किच्चद्धवान्तराभ्यासवसाद्धमांधमीभथरूपं करोति। 
लम ०५८०. 

१. ग. मानसं संभव° । २.--१२. ९. । ३. ख. तत्रनिरपेक्षाप्राम० । ४, ख. दुभा. 

वीद्तका० । ५. ख॒ निरपक्षपिपी° । 
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तथा च स्मरयन्तर--““प्रतिजन्म यदभ्थस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन 

तदेवाभ्यसते पुनः ॥ " इति । एवं जीवानां कर्मगेचिध्यात्तक्छतं जरायुजादिदेदयै- 

चिञ्यं युज्यत एवं ॥ ६८ ॥ 

नन्वेवं सति ब्रह्मण एव कथभ्चिज्जीवव्यपदेदयलात्तस्य च नित्यवादिध्मत्वात्क 
विष्णुमित्रो जात इति व्यवहार इत्याशङ्क्याऽऽह-- 

(@ £ कर् [9 [8 

नमत्तसन्ञरः करता बाद बह्म गुणा क्रा 

। [त म [९ ^... © 

अजः इारीरग्रहणात्सं जात इति कीत्येते ॥ ६९ ॥ 

सलयमात्मा सकरुजगत्मपञ्चविमोवेऽवियासमविशवशात्समवाय्यसमवायि 

निमित्तामयेवं स्वयमेव विविधमपि कारणं, न पुनः कायेकोटिनैविष्टः यस्मादश्चु- 
रोऽविनश्वरः । ननु सत्वादिगुणविकारस्य सुखदुःखमोहात्मकस्य कयमूते जगतप्र- 
पञ्चे ददोनात्तद्रणवययाः पक्कतेरेव जगत्कवतोचिता न पुनर्निगुणस्य व्ह्यणः । मैवं 
मंस्थाः 1 आतव कती यस्मादसौ जीवोपमोग्यमुखदुःखहेकुभूतादष्टदे बोद्धा, न 
चेतनायाः प्रकृतेनोमरूपन्याङृतविचैत्रभोक्तर्वेगेभोगालुकूकमेग्यमोगायतनादियो- 
गिजगस्पमपञ्चरचना घटते । तस्मादात्मैव कता तथा स एव ब्रह्म बंहकोविस्तारकः। 

न चासौ निथुणः यस्तस्य त्रिगुणाचक्तिरविद्या प्रकतिप्रधानाद्यपरपर्याया विधते । 
अतः स्वतो निगुणतेऽपि शाक्तेमुखेन सत्वादिगुणयोगी कथ्यते न चैतावता 
प्रकते; कारणता यस्यादात्मेव वरी स्वतन्त्रो न प्रकृतिनौम स्वतन्त्रं तत्वान्तर-- 
तादगिघलवे ग्रमाणामावात् 4 न च वचनीयं राक्तिरूपाऽपि सैव कतभूतेति--यतः 
शक्तिमत्कारकं न शक्तिः । तस्मादत्मेव जगतच्िविधमपि कारणम् । तथा अज 
उत्पत्तिरहितः । अतस्तस्य यद्यपि साक्षाञ्जननं नोपपद्यते, तथाऽपि शयेरम- 

हणमात्रेण जात॒ इत्युच्यत--अवस्थान्तरयोगितयत्पत्तेः ; गृहस्थोज।!त इति 

वत् ॥ ६९ ॥ 

रागरम्रहणप्रकारमाह- 

सगदो स यथाऽऽकाद वायुं उ्योतिजटं महीम् । 

१. खा. कमेवेचिन्यतत्तकृ | २. क. व्सजीतइ०। २. ग. हेतुपुण्यापुण्यदेबोद्धा 1 ४५. क, 

सुषणेमोगा० । ५. ग. स्पम्बनाघट० । ६. ख त्रियुणञ्चानिरवि° । 
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सजल्येकोत्तरगुणांस्तथाऽऽधत्ते भवन्नपि ॥ ७* ॥ 
सृष्टिसिमये स परमात्मा यथाऽऽकारदान् शब्दकगुणं गगनं, चब्दस्परीगुणः 

पवनः, शब्दस्पशेख्यगुणं तेजः, शब्दस्पशैरूपरसवदुदकं शब्दस्परीरूपरसगन्ध- 
गुणा जगतीयेवमेकेत्तसगुणान् सृजति तथाऽऽत्मा जीवमावमापनो मवन्नुतथ- 

मानोऽपि स्वशरीरस्यारम्भकत्वेनापिं तानुपादत्ते गृह्णाति ,; ७० | 

कथं रारीरारम्भकतवं पृथिव्यार्दीनाभिव्यत आह- 
क न €. ¢ १ न्ध, आहुत्याऽऽप्यायते सूर्यः सूयाद शिरंथोषधिः । 

दुर्म ष ( (= धेगञ ३ 
तदुरन्न रसरूपण शुक्खवमाधमच्छात ॥ ७१ ॥ 

यजमाने प्रक्षिप्तयाऽऽहृला पुरोडाश्चादेरसेनाऽऽप्यायते सूर्यः । सुच काठ्व- 
डेन परिपक्वाज्यादिषवीरसाददृषटिमैवति, ततो त्रीदयायोषधिरूपमनं, ताने सेवितं 
सत् रसरुधिरादिक्रमेण डुक्रशोणितमावमापद्यते ॥ ७१ ॥ 

ततः किमित्यत आह- 

खीपुसयोस्॒ संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते | 

पञ्च धातून्खयं षष्ठ आदत्ते युगपतपरभुः ॥ ७२॥ 
ऋतुवेखायां चखरीपुसर्यीयेगि शुक्रं च शोणितं च द्युक्रश्लोणितं तस्मिन्परस्प- 

रसंयुक्तं विद्यद्धे ^“ वातपित्तरटेष्मदुषटप्रन्थप्रयक्षीणुमूतरपुरीषरगन्धेरेतांस्यबीजानि 
इति स्मृयन्तरोक्तदोषरदिते स्थला पञ्च॒ धातून् परथित्योदिपञ्चमहाभूतानि शरी- 

रारम्भकतया स्वयं षष्ठशिद्धातरात्मा प्रभुः शरीरारम्भकरणेऽदृष्टकमयोगेतया समर्थो 
युगपदादत्ते भोंगायतनतने स्वीकरोति | तथा च रशाररिके--““ च्रीपुंसथोः सं. 

योगे योनौ रजसाऽभिसंसृष्टं क्रं तत्षणमेव सहमृतात्मना गुणैश्च सत्वरजस्तमोभिः 
सह वायुना प्रेषेमाणं गभीराय तिष्ठति ” इति ॥ ७२ ॥ 

के च-- 

इन्द्रियाणि मनः पराणोज्ञानमायुः सुखं धृतिः । 

१. क. दृष्टिरवौषधि० । २. क. पेणभक्तस्व० । ३. क. सयोः संयोगे० । ४. क, 
शरीरकं-- ल्ली । ५. क, प्रयैमाणगभ ° । 
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धारणा परण दुःखमिच्छाऽहङ्कार एव च ॥ ७३ ॥ 

प्रयत्न आक्तिवणः स्वरदेषो भवाभवौ | 
तस्यैतदात्मजं सवेमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४ ॥ 

इन्द्रयाणि ज्ञानकर्मद्धियाणि वक्ष्यमाणानि,मनश्वोभयसाधारणे, प्राणोऽपानो 

व्यान उदानः समान इयेवं पञ्चेडत्तिभदाभिनः शार्सरो वायुः प्राणः; ज्ञानमवगमः, 

मधुः कार्विदेषावच्छिनं जीवनं, सुखं निषटेतिः, धृतिधित्तस्थर्य, धारणा प्रज्ञा 
मेधा च, त्रेरणं ज्ञानकर्मन्दियाणामाधिष्ठातवं, दुःखमुद्रेगः, इच्छा स्पहा, अहङ्कारो- 
ऽहङ्कतिःःप्रयलनः उद्यमः, आङ्ृतिराकारः, वर्णो गौरिमादिः, स्वरः षड्जगान्धारादिः, 
देषो वैरं, भवः पुत्रपश्वादिविमवः, अभवस्तद्विपययः तस्यानदेरात्मनो निवयस्यादि- 
मिच्छतः शरीरं जिधृक्षमाणस्य स्वेमेतदिन्दिधादिकमात्मजानैतं प्राग्मवीयकमंनीज- 
जन्यमित्यथः ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 

तयुक्तद्कशोणितस्य कायैरूपपरिणतौ कममाह-- 

प्रथमे मासि सङ्केदभूतो धाठुविमूचितः । 
मास्यर्बुदं दितीये तु तरतीयेऽङ्न्दरियेथुतः ॥ ७५ ॥ 

भसौ चेतनः षष्ठो धातु; धातुविमूछितः धातुषु प्रथिन्यारद विमूर्ठितो 
खोरखीभूतः क्षीरनीरबदेकीभूत इति यावत् } प्रथमे गभमासे संङेदमृठो द्रवरूपतां 

प्राप्त एवावतिष्ठते, न कटिनतया परिणमते । हितीये तु मास्यद्मुदमीषत्कठिनमांस- 

पिण्डरूपं भवति | अयमभिप्राथः--कोष्ठवपवनजटरदहनाम्यां प्रतिदिनमीषदी्ष- 
च्छेष्थमाणं युक्रसंपकेसम्पादितद्रवीभूतं मूतजातं विश द्विर्दिनैः काठिरधमापदयत 
इति । तथा च सुश्रुते--“* द्वितीये शीतोष्णानिदेरभिपच्यमानो भृतसंघातो घनो- 
जायते इति । तृतीये तु मास्यङ्गरिन्दियेरच संयुक्तो भवति ॥ ७५ ॥ 

के च- 

आकाशाष्वाघवं सौक्ष्म्यं शाब्दं श्रोतं बखादिकम् । 

१. ख. काथेरूप० । २. क. मीषच्छोष्ठगराणां शक्तं सम्प्कापादित दरवीमाव० । ३. ह. 

्ुत्तसम्पर्कात् द्रवीभू° 1 ४. ख. कादिण्यमाप० । 
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वायोर स्पश्चनं चेष्टं व्यूहनं रौक्ष्यमेव च ॥ ७६ ॥ 

पिन्तात्त दशनं पक्तिमोष्ण्ये रूपं प्रकारिताम् । 
रसात्त रसनं रोत्यं सरह क्ेदं सम॑ीदैवम् ॥ ७७ ॥ 

मूमेगैन्धं तथा ्राणं गौरवं मूतिमेव च । 
आत्मा गृह्णायजः सवै तृतीये स्पन्दते ततः ॥ ७८ ॥ 

आत्मा गृह्णातीति सवत्र संबध्यते | गगनाह्टधिमानं कङ्कनक्रियोपयोगितां ; 
सौम्यं सुष्मेक्षिववं; राब्टं विषयं श्रोत श्रवणेन्दिे; बटं दाढ्वम् ,-आदिप्रहणाल्षु- 
धिरत्वं विविक्ततां च--““आकाराच्छब्दं श्रोत्रं विविक्ततां सवच्छिद्रसमूहांश्च ?' शेत 

गर्मोपानिषददयौनात् | पवनत्सर्शन्दियं ; चेष्टां गमनागमनादिकां व्यूहनमङ्गानां वि 
विधं प्रसारणं रक्ष्यं ककशव -- चशव्दात्स्परो च। पित्तात्तेजसो दरोनं चक्षुरिन्द्रियं; 
पाक्त मुक्तस्याननस्य पचनं; ओष्ण्यसुष्णस्रीत्वमङ्कनां; रूपं स्यामिक।दि ; प्रकाश- 

तां श्राजिष्णुतां तथा संतापामषौरि च-+‹ शोयोमषेतेक्ष्यपक्तयेष्ण्यभ्ाःनेष्णतासंता- 
पवर्णरूपेन्दियाणे तेजसानि ” इति गर्मोपनिषदश्चनात् । एवं रसादुदकाद्रसने- 
न्दियं ; शेयमङ्गानां ; शिग्धतां मदुत्वसहितं ; क्टेदमाद्रेताम् । तथा भूमेशेन्धं 

त्राणेन, गरिमाणं, मूतिं च । स्वेमेतत्परमाथेतो जन्मरहितोऽप्याता तृतीये 
मासि गृह्णाति । ततश्वतुथं मासि स्पदन्ते चरति | तथा च रारीरके--“* तस्मा- 
चतुर्थं मासि चल्नादावभिप्रायं करोति इति ॥ ७९ ॥ ७७ | ७८ ॥ 

के च-- 

दोहैदस्यापदानेन गर्म दोषमवाप्नुयात् । 
वैरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्का पियं खियाः ॥ ५९ ॥ 

गभैस्येकं हृदयं, गभिण्याश्चापरामित्येवं द्विहृदया तस्याः च्चिया यदाभेकषितं 
तदोहदं तस्याप्ररानेन गर्भा विरूपतां मरणद्पं वा दोषं प्राप्नोति । तस्मात्तदोष- 

परिहाराथ च गर्भिण्याः च्याः यस्पियममिंखषितं तत्संपादनीयम् | तथा च 

१. ख. परयोगिनप्् । २. ख. तथा शारीरके० । ३. ख. दो दृद । दौहद० । क. दौृद० । 
४. क षितं तदद् प्रियममिरुषितं तसंपाद० । 
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सश्रते--“° द्विहृदया नारीं दोहदिनामाचक्षते, तदभिरपितं दयात् , वर्यवन्तं चि- 
रायुषं पुत्रे जनयति '” इति । तथा चं व्यायामादिकमपि गभेग्रहणप्रभृति तया 
परिहरणीयं --“‹ ततःप्रभृति व्पायामन्पवायातितपेणदिवास्प्नरात्रिनागरणशोक- 
भययान।येहणवेगघारणकुक्कुटासनरोणितमोक्षणानि परिहरेत् इति ततैवा- 

भिधानात् । गर्मग्रहणं च श्रमादिभिषदगेखगन्तव्यमू । “: सदोगृहीतगभीयाः 
श्रमो गछानिः पिपासा सक्धिसदनं डुक्ररोणितयोरवनबन्धः स्फुरणं च योनेः” 

इत्यादि तत्रैवोक्तम् । ७९. ॥ 
फिंच- 

थे 9 $ = णिते 
स्थेय चतुर्थे त्वङ्गानां पञ्चमे रोणितोद्वः । 
धि अ क $ $ 

षट बस्य वणस्य नखयोर्णां च समवः ॥ ८० ॥ 
तर्तीये मासि प्रादुर्भूतस्यांगसङ्गस्य चतुर्थे मासि स्थेयं स्थेम भवति, 

पञ्चमे डोहितस्योद्व उत्पत्तिः, तथा षष्ठे बकस्य वणेस्य कररहरोम्णां च 

समवः॥ ८० ॥ | 
किं च- 

स, नि च #५ 

मनर्चेतन्ययुक्तोऽसो नाडीस्रायुदिरायुतः | 
= + तिमानपि 

सप्तमे चाष्टमे चव वङ्मांसर्स्ा ॥ ८१ ॥ 
असौ पर्क्ति गभः सत्तमे माति मनसौ चेतनया च युक्तो नाडीभि्वा- 

हिनीर्भिः स्नायुभिरस्थिबन्धनैः दिराभिवातपित्रटेष्मवाहिनीमिस्च सथुतः, तथाऽश्म 
माक्ष तचा मासेन स्पर्यां च युक्तो भवति ॥ ८१॥ 

किंच- 
व 

पुनधौत्रीं पुनगभमोजस्तस्य प्रधावति । 
त् ० भ "> ^€ 

अष्टमे मास्यतोगर्भोँजातः प्राणेधियुञ्यते ॥ ८२ ॥ 
तस्याशटममािकस्य गभेस्यौजः कद्चन गुणविशेषो धात्रीं गभ च प्रति 

पुनःपुनरतितरां चञ्चरुतया शीघ्रं गच्छति, अतोऽष्टमे मासि जातो गभः प्रणि- 

१. ख. दौटृदि० । ग. दोदृदिनी० । २-ग-ख तथाच व्याया०। ३. ख. सक्िथसी- 
दने । ४. क. नरोमाच । ५ क स्थमासभवति । &. क. बल्वणेकररहरोम्णां संभ° । 

9, ल॒, मनपाचेतसाचेत नया० | ८. क, वाहिनीभिरिव्यन्तमवेतच्छ्ृकेःकव्याख्यान्रे । 
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युज्येत । अनेनोजःस्थितिरेव जीवनहेतुरिति दरयति । ओजःसखरूपं च 
समव्यन्तरे दशितं --“"हृरि तिष्ठति यच्छुद्धमीषदुष्णं सरप॑तकम् । ओजः शारीर 
संघ्यातं तनादानारागरच्छति ॥' इति ॥ ८ ॥ 

किं च-- 

नवमे दरामे वाऽपि प्रवे: सुतिमारुतैः । 
निःसायते बाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सञ्वरः ॥ ८३ ॥ 

एवं करचरणचक्षरादिपरिप्णाद्द्ियो नवमे, दमे वाऽपि, मासे--अपि- 
शब्दत्प्राक्सत्तमेऽष्टमे वा अययासादिदोषवश्नात्+--प्रजटसूतिहेतुपरभञ्जनपरेरेतः 
स्नाग्वस्थिचमौदि्निर्मितवपुषेन्त्रस्य हिदरिण सुचूक्षमसुषिरेण स्वये दुःसहदुःखाभि- 
भूयमानो निःता्थते घनुयन्त्रेण सुधन्वप्रेरितंबाण इवातिप्रेगेन नि्गमसमनन्तरं च 
बाद्यपवनस्प्ष्टो नष्टप्राचीनस्एतिभवाति--“‹ जातः स वयुना द्यृषटो न स्मरति पूरव 
जन्म मरणं कमं च श्युभाञ्युभाम् ” इति निरुक्तस्या्टादरोऽभिधानात् ॥ ८३. ॥ 

कायैस्वस्वरूपं विवुण्वन्ाह-- 

तस्य षोढा शरीराणि षट् त्वचो धारयन्ति च । 
(= $ सहषष्टया षडङ्गानि तथाऽस्थां च सहषष्टया शतत्रयम् ॥ ८४ ॥ 

तस्याऽऽत्मनो यानि जरायुजाण्डजङराराणे तानि प्रयकं षटप्रकाराणि 
रक्तादिषद्धातुपरिपाकदहेतुभूतषडग्निध्यानयोगित्वेन । तथा हि| अनरसो जाठ्राश्रिना 
पच्यमानो रक्ततां प्रतिपद्यते, रक्त च स्वकोरास्थेनाभिना पच्यमानं मांसत्वं, मांस च 

स्कोशानर्परिपर्चं मेदस्वं, मेदोऽपि स्रकोरावद्धिना पक्वमस्थिताम् , अस्थ्यपि 

स्रकोशशिखिपरिपक्धं म॑ज्जावं, मजाऽपि स्वकोशपावकपांरेपच्यमानश्वरमधातुतया 
परिणमते, चरमधातेस्तु परिणतिनास्तीति स॒ एवाऽऽतमनः प्रथमः कोश इत्येवं 
ष्रटकोशश्चियोगित्वात् षटप्रकारत्वं शरीराणाम् । अनरसरूपस्य तु प्रथम- 

धातोरनियरतत्रान तेन ॒प्रकारान्तरत्वम् । तानि च शरीराणि षट् त्वचो 
धारयन्ति । रक्तमांसमेदोस्थिमञ्नाद्युक्रास्याः षटू धातव एव रम्भास्त- 

१. ख. द्रेणपूक््म° । २. ख. रितोगाण ° । ३. क. मञ्जतवं ° । 
152 
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म्भत्वगिव बाह्याभ्यन्तरख्येण स्थिताः तागिवाऽऽच्छादकताच्रचस्ताः षट् तचो 
धारयन्ति। तदिदमायुर्वेदमरसिद्धम् । तथाङ्गानि च षडेव--करयुग्मं चरणयुगल्मुत्त- 

मङ्ख गात्रमिति । अध्थ्नां तु षष्टिसहितं इातत्रयमुपरितनषटु्छेक्या वक्ष्यमाणमव 

गन्तव्यम् | ८४ ॥ 
कि च-- 

र ~ © भ, वि £, 

स्थाखेः सह चतुःषष्टिदेन्ता वे विदातिनखाः | 
अ, ॐ 

पाणिपादराखाकारच तेषां स्थानचतुष्टयम् ॥ ७५ ॥ 

स्थाखानि दन्तमूल्प्रदेरस्थान्यस्थीनि दररतिश्चत् तेः सह द्ात्रिशदन्ताश्चतुःषषि- 
भवन्ति । नखाः कररुहा विंश्चतिः दस्तपादस्थानि | राककाकाराण्यस्थीनि मणिबन्ध- 
स्योपरिवर्तीनि अडगुदिमूरस्थानि विंडातिरेव } तेषां नखभनां शरकास्थ्नां च 
स्थानचतुष्टयं द्वौ चरणौ करो चयेवमरध्नां चतुर्त्तरं दातम् ॥ ८५ ॥ 

किंच- 
य॒रम्ठ * &@& $ शह © क 

षष्टयदरीनां दे पाष्ण्योगुरपेषु च चतुष्टयम् । 
© [क ० ४९ 

चत्वायरालिकास्थीनि जङ्कयोस्तावदेव तु ॥ ८६ ॥ 

विं्चातीरद्गुख्यः*तासाम् एकेकस्याच्लीणित्रीणीयेवमद्युखिसंबद्धान्यस्थीनि ष- 
िभेवन्ति। पादयोः पश्चिमो भागौ पार्ष्णी ; तयोराश्थनीदरे | एकेकसिन्पदिे गुर्फो 
द्रे, इस्येवं चतुव गुल्केषु चैत्वात्रस्थीनि। बाहोररलनिप्रमाणानि चत्वायंस्थीनि । जङ्कयो 

स्तावदेव चत्वार्येव] इयेवं चतुःसप्ततिः ॥ ८६ ॥ 
किं च- 

क ~ ड 

ददे जावुकपोखोरुफरकांससम॒स्वे । 
© 

अक्षतादषके श्रोणीरूकके च विनिर्दिरत् ॥ ८७ ॥ 

जज्ञोरुसन्धिजर्नु; कपोखो गहः; ऊरुः साकिथ, ततफठ्कं; असो 
छ {~ क 

मुजशिरः; अक्षः कर्णनेत्रयोमेश्मे हदेखादघोभागः; तादषक काकुरं ; श्रोणी 

१. ख. करचरणरुदा० 1 २. ख. उगुटिसम्बन्धीन्य ° | क. इगुखिवद्धान्य० । ३ ख. 
ताट्षकश्रो } ४, ख. न्थिजौचुः कपो ° ! 
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ककुद्मी, तत्फटकं ;--तेषामेकेकताध्थिनी द्रे विनिदिेदियेवं चतुर्दलास्थीनि 
मवन्ति ॥ ८७ ॥ 

करि च-- 

मगाश्थ्येकं तथा पृष्ठ चतार्दाच पञ्च च। 
[१ २ [९ द, क क ग्रीवा पञ्चदशास्थिः स्याजच्वेकेकं वथा हलः ॥ ८८ ॥ 

(१ प 

गुह्यास््येक, पृष्ठे पर्चिमभागे पश्चचत्वारिदादस्थीनि भवन्ति, भ्राषा कधरा-सा- 

पञ्चदरास्थी स्यात् मवेत्, वक्षोऽसयोः सन्धिजन्रुः प्रतिज्वस्थि एकेकं, दयुश्चिबुकं 

तत्राप्येकमस्थि, इयेवं चतुःषष्टेः ॥ ८८ ॥ 

किं च- 

तन्मृट हे रखुखाराक्चिगण्डे नासा घनास्थिका | 
१२१ €. ._ © [९ पाश्चकाः स्थाखकेः साधेमलुदेश्च दिसप्ततिः ॥ ८९ ॥ 

तस्य हनोमूटेऽस्थिनी दे। छ्खटं मारम्, अक्षि चक्षुः, गण्डः कपोलाक्षयो- 

मेध्यप्रदेाः+-तेषां समाहारे र्ङाटाक्षेगण्डं; तत्र प्रयेकमध्थियुगरम्। नास्ता घनसंज्ञ- 

कास्थिमती । पखका: कक्षाधःपरदेरसं्बद्वान्यस्थीनि, तदाधारभूतानि ध्याठकानि; 
^ = 

तेः स्थाककैः अबुदेस्चाध्िषिरोषैः सह पाश्वका दिसप्ततिः ; परवोक्तेर्च नवभिः 

साधेमेकाशीतिभेवति ॥ ८९. ॥ 

के च--- 

दौ शङ्धका कपटानि चत्वारि शिरसस्तथा । 
उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थसंग्रहः ॥-९० ॥ 

शरूकणेयोभेव्यप्रदेशावस्थिविशेषौ शङ्खको; शिरसः संबन्धीनि चत्वार कपा- 
छाि; उरो वक्षः, स्तत्सक्तदशाधिकम्, इयवं त्रयोवैशातिः; पृरवोक्तिस्च सह षष्टयाधेकं 
रतत्रयमियेवं पुरुषस्याध्यसंग्रहः काथेतः ॥ ९० ॥ 

१. क. ककुयिनी ० । २. ख कव्राध्थीनि द्रेदे० } ३. दशास्थीनिजन्वेकं चति अपरार्क. 
पुस्तके आनन्दाश्रमयुद्विते पाठः 1 ४. ख. सम्बन्धीन्यस्थी° । 
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सविषयाणि ज्ञानेन्ियाण्याह-- 

गन्धरूपरसस्पशंशब्दाश्च विषयाः स्मृताः| 
नातिका खोचने जिहा तक् श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च॥९६॥ 

एते गन्धादयो विषयाः पुरुषस्य बन्धनहेतवः--विषयराब्दस्य “*िञ् 
बन्धने '” इत्यस्य धातो्धुत्पननतरात् । एतैश्च गन्धादिभिर्बोच्यत्वेन व्यवध्थितेः 

सखसखरगग्चिरसवित्साधनतयाऽनुमेयानि प्राणादीनि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति ॥९१ ॥ 

कर्मद्धियाणि दशयितुमाह-- 

हस्तौ पायुरुपस्थं च जिह्वा पादो च पञ्च वै ¦ 
कर्मेन्धियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम् ॥ ९२ ॥ 

हस्तौ प्रसिद्धौ, पायुर्युदम्, उपस्थं रातैसंपाघयषुखसाधनं, जिह्वा, पादो च, 

--एतानि हस्तादीनि पञ्च कर्मृन्द्रियाणे आदाननिहीरानन्दभ्याहारविहारार्किमसा- 

धनानि. जानीयात् । मनोऽन्तःकरणं युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिगम्यं,---तचच बुद्धिकम- 
[क वि 

न्ियसहकरितयोभयात्मकम् ॥ ९२ ॥ 
प्राणायतनानि दशयितुमाह-- 

नाभिरेजे गुदं शाक्रं शोणितं राङ्खको तथा । 
मूधीसेकण्ठहदयं प्राणस्यायतनानि ठै ॥ ९३ ॥ 

नाभिप्रमृतीनि दशा पणस्य स्थानानि । समाननाम्नः पवनस्य सकटङ्क- 

सष्वारित्रेऽपि नाम्यादिस्थानविद्ेषवाचेोयुक्तिः प्राचुयाभिप्राया ॥ ९३ ॥ 

प्राणायतनानि प्रपञ्चयितुमाह- 

वपा- वसाऽवहननं नाभिः छ्ोमा यक्ृत्छिह्। 

्द्ान्त्रं वृको बस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥ ९४ ॥ 

आमारदायोऽथ हृदयं स्थुखन्त्रं गुद एवे च । 

उदरं च गदौ कोष्ठयौ विस्तासेऽयमुदाहतः ॥ ९५ ॥ 
१. शव. णादिपन्चे* । २. क. मूधौसकण्ठ० } ३. ख ॒यतनानि च० । ४.ख.ग, 

वारिते । 
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वपा प्रसिद्धा; वसा मांसस्नेहः; नाभिः प्रसिद्धा; अवहननं पुष्फुसः; 

पहा आयुरवदप्रमिद्धा,-तौ च मांस्तपिण्डाकारौ' सन्यकुक्षेगतौ; यकत्काटिका, क्रोम 
मांसपिण्डः,- -तौ च दक्षिणकुक्षिगतौ क्षुदरान््रं दृतसथानत्, इक्कको हदयसमीपस्थौ 
मांसपिण्डौ; बस्ति्मूतरा्यः; पुरीषाधानं पुरीषाद्यः; आमाशयोऽपक्वान्नस्थाने, 
दृदयं हृतुण्डरीक; स्थूकन्त्रगुदोदराणि प्रसिद्धानि; बाह्याहुदवर्यादन्तगुदवख्ये 
द्रे, तौ च युदौ केोष्ठवो,-- नाभेरधः प्रदेदो भवौ । अयं च प्राणायतनस्य 
विस्तार उक्तः, प्रवश्छोके तु संक्षपः| अत एव पूरवश्छोकोक्तानां केषांचिदिह 
पाठः | ९9 | ९“ | 

पुनः प्राणायतनग्रपश्वार्थमाह-- 

कनीनिके चाक्षिकूटे शष्कुली कणपतकौ । 
कर्णौ राधो श्रवो दन्तवेष्टावोष्ठौ ककुन्द्रे ॥ ९६ ॥ 

वङ्कणौ वृषणो वृधो इटेष्मसंघातजो स्तनो । 

उपजिह्वा स्फिजौ बाहू जङ्खोरुषु च पिण्डिका ॥ ९७ ॥ 

ताटदरं बस्तिशीषे चिघुके गटशुण्डिके । 

अवटश्वमेतानि स्थानान्यत्र दारीरके ॥ ९८ ॥ 

अक्षिवणचतुष्कं च पद्धस्तहदयानि"च । 

नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥ ॥ ९९॥ 
(५ 

कनीनिके अक्षितारे, अक्षिकूटे अक्षिनासिकयोः सन्धी, शष्कुटी कणैशाष्कू- 
खी, कणेपत्रको कणेपाल्यो, कणो प्रसिद्धौ, दन्तवेष्टौ दन्तपाल्यौ, ओष्ठौ प्रसिद्धो, 
ककुन्द्रे जघनकूपकौ, वह्कणौ जघनेोरुसंधी, वृक्कौ पूर्वोक्तौ,स्तनौ च रछृष्मसेघार्तजौ, 

१. ख. प्रसिद्धा तौ च०।२.ख. कारी स्तः सव्य० । ३. ख. पिण्डस्तौ श्ुदरान्र॑* | 
४. ख. कोटयो कोष्ठयौ नाभे० । ५. ख. तरे अश्रिनाप्तिकयोः सन्धी अक्षिकूट राप्कु* । ६. ख. 
सङ्घातो उप° । 
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उपनिहया घण्टिका, सिजौ काचपरोधो, बाहर प्रसिद्धौ, जद्कोरषु च पिण्डिका जङ्घ- 
यरछिरवेश्च पिण्डिका मांरारप्रदेशः, गल्पिण्डिके हनुमृटग्योः सन्धी, रष 
शरः, अवटः शरे यः कश्चन निम्नेदेशः कण्ठमूककक्षादिः+-अवटुरिति पठि 

क्ृकाटिका-तथाऽक्ष्णोः कनीनिकयोः प्रयेकं श्तं पाश्वद्यपिति ब्णचतुष्टयं यद्रा अ- 
क्षिपुट चतुष्टयं, रोष प्रपिद्धम् | एवमेतानि कुत्सिते शरीरे स्थानानि । तथाअक्षेयुगलं 

कर्ण॑युगम नासाविवरद्यमस्यं पर्चरुपस्थमियेतानि नव च्छिद्राणे च प्राणस्यायत- 

नान्धेव ॥ ९६ ॥ ९७ \ २८ ॥ ९९ ॥ 

कि च- 

रिराः रातानि सप्तेव नव स्रायुशतानि च 
धमनीनां इते द तु पञ्च पेरीरातानि च ॥ १०० ॥ 

रारा नाभिसबद्धास्चत्वारिशत्तस्या वातपित्तदरेष्मवाहन्यः सकलठ्कठेबर- 
भ्यापिन्यो नानादाखीः सयः सप्तरतसंख्या भवन्ति । तथाङ्गप्रयङ्गसंधिबन्धनाः 
स्नायवो नव शतानि । धमन्यो नाम नामेरुदूताश्वतुर्विरातिसंघ्याः प्राणः.घवायुवा- 
दिन्यः शाखाभेदेन द्विरातं भवन्ति | पेश्यः, पुनः मांसखाकारा ऊरुपिण्डिकादङ्ग- 

प्रयङ्गसन्धिन्यः पञ्चशतानि मवन्ति | १००॥ 

पनश्चाऽऽसमिव शिरादीनां शालप्राचर्येण सस्यान्तरमाह-- 

एकोनत्रिशष्क्षाणि तथा नव शतानि च । 
षट् पञ्चाराच् “जानीत शिराधमनिसच्िताः ॥ १०१ ॥ 

शिराधमन्यो मिडिताः राखोपशाखाभेदेन एकोनत्रिरा्टक्षाणि, तथौ नव 
रातानि च षटपन्चाराच्च मवन्तीयेवं हे सामश्रवः प्रमृतयो मुनयो जानीत।॥१०१॥ 

के च-- 

तयो लक्षास्तु विज्ञेयाः इमश्चकेशाः शरीरिणाम् । 
सप्तोत्तरं ममे रातं दे च संधिराते तथा ॥ १०२ ॥ 

१. क. प्रोधोजश्चयोरू्वो° । २. ख. पूरागष्टयोः । ३ ख पस्थमेतानि पएतक्तानि नव- 
च्छिद्रा० । ४, ख. राखिन्यः सत्यः । क. नानाश्रााः सन्यः सद ०। ५. क. पुनश्वामेव ° (२) । 

६. क. भदेननवषविंशतिटक्ना° । ७, ख. तथा च नवश ० 
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रारीरेणां स्मश्रणे केराश्च मिटिताः सन्तच्रयो क्षा विज्ञेयाः | ममाणि 
५५, 

[न मरणकाराणि च स्थानानि तेषां सप्तोत्तरं शतं विज्ञेयम् ¦ अस्थ्नां तु द्वे सन्धिराते, 
स्नायुक्िरादेसन्धयः पुनरनन्ताः | १०२ ॥ 

सकलरारीर एुषिरादिसंख्यामाह- 

रोम्णां कोट्यस्तु पञ्चाराचतसखः कोठ्व एव च ¦ 
मप्तषष्टिस्तथा टक्षाः साधी; सेद् यनः सह ॥ १०३ ॥ 

वायवीयेर्विगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः | 
दयप्येकोऽयुवेत्येषां भावनां चैव संस्थितिम् ॥ १०४ ॥ 

र्वादितशिरकेडादि हितानां रोम्णां परमाणवः सृष्षसृक्ष्मतररूषा भागाः, 
खेदसखरधणसुषिरेः सह॒ चतु पञ्चारात्कोव्यः-- तथा सप्तोत्तरषाश्लक्षाः-- सार्धा; 
पशचारात्सहखसाहेताः वायर्वीयेधिभक्ताः पवनपरमाणुभिः प्रथक्कृता वगण्यन्ते | 
एतच्च शाखद्टवाऽभिहितं-चक्षुरादिकरणपथगोचरलाभावादस्यधस्य । इमैमतिगहन- 
मर्थं रिरादिमावसंस्थानुरूपं हे सुनयो मवतां मध्वे यं: कश्चिदनुवेत्ते सोऽपि महान् 
अग्रयो बुद्धिमताम्। अतो यत्नतो बुद्धिमता बोद्धभ्या मावसंस्थितेः॥ १०३।१०४॥ 

शारीररसादिपारेपाणमाह - 

रसस्य नव विज्ञेया जरस्याज्ञट्यो दच्च । 
सप्तैव तु पुरीषस्य रक्तस्याष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ १०५ ॥ 
षट् इठेष्मा पञ्च पित्तं तुं चत्वारो मूत्रमेव च । 

= मेदो च प ४ ् 
वसा त्रयो दो तु मेदो मञ्जेकोध्वै तु मस्तके । १०६॥ 

रटेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । 
इत्येतदस्थिर व्मै यस्य मोक्षाय छत्यसो ॥ १०७ ॥ 

५ 

१. क. यद्यप्येकोऽठुपेच्येषां भावानां चेत संस्थितमिति नास्ति । २. ग. तुतरेदेषां मावा० । 
३. ख द्रयमथेमतिग० । ४. ख. पित्तं च च° | 
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सम्यक् परिणताहारसारो रसः, तस्य परिमिणे नवाज्ञख्यः; पाथिवपरमा- 
णुसं ्टेषनिमित्तस्य जरस्याज्ञख्यो दश चिज्ञेयाः; पुरीषस्य व्चैस्कस्य सप्तैव; रक्तस्य 
जाटरानर्पािकापादितखोहियस्यानरसस्या्टावज्ञख्यः प्रकीविताः ; शछेष्मणः 
कफस्य षडञ्चटयः; पित्तस्य तेजसः पंच; मूत्रस्योच्चारणरय चत्वारः ; वसाया 

मांसस्नेहस्य त्रयः; मेदसो मांसरसस्य द्वावज्ञरी; मलना वस्थिगतसुषिरगतः, तस्येकोऽ- 

ज्ञाछिः; मस्तके पुनरधाज्ञछिः; ष्मोजसः शष्मसारस्य तथा; रेतसश्चरमधातोस्ताव- 
देवाधाञ्जछिरेव । एतच्च समधघातुपुरुषाभिप्रायेणोक्त, विषमधातोस्तु न नियमः- 

'' वेलक्षण्याष्छरीराणामस्थाधेत्वात्तयैव च । दोषधातुमटानां च पसिणं न 
विद्यते ॥ " इयायुर्वेदस्मरणात् । इतीट्रामस्थिस्नाय्वायारन्धमेतदज्चुचिनधानं 

वष्मीस्थिरमिति यस्य बुद्धिरसौ कती पण्डितो मोक्षाय समर्थो मवति--वैराग्यनिय - 
विवेकयोमोक्षोपायत्वात् , अस्थिमूत्रपुरीषादम्राचुर्ज्ञानस्य वेराग्यहेतुत्वात् । अत 

एव भ्यासः--““सवांञ्युचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । रारीरकस्यापि कते 

मूढाः प्रापानि कुबेते ॥ यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्वहि्मयेत् । दण्डमादाय 
लोकोऽयं ज्युनः काकाश्च वारयेत् ॥ ” इति । यस्यादीद्राकुत्सितशरीरस्यायन्ति- 

कविनिवृत्यथेमात्मोपासने प्रयतितव्यम् ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 

उपासनायाऽऽ्सस्वरूपमाह-- 

दासप्ततिसहस्राणि हृदयादभिनिःसृताः | 

हिताहिता नाम नाड्यस्तासां मध्ये ररिप्रभम् ॥१०८॥ 

मण्डर तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचरः ¦ 

स यस्तं विदिव्वेह् पुनराजायते न तु ॥ १०९॥ 
न (५ (~ दृदयग्रदेशादाभेनिःसृताः कदम्बकुसुमकेसरवत्सवंतोनिगता हिताहितकरवे- 

न हिताहितसक्ञा द्वासप्ततिसहलाणे ना्यो भवन्ति । अपरास्तिखो नाड्यः, तासा- 

पिडारद्गाख्ये दवे नाड्यौ सब्यदरक्षेणपाशवेगते हृदि विपर्यस्ते नासाैवरसबदध 
प्राणापानायतने सुषुम्नास्या पुनस्तृतीया । दण्डवन्मध्ये ब्रहमरन्धूविनिगैता । तासां 
नानां मध्ये मण्डर चन्द्रप्रभं, तस्मिनात्मा निव।तस्थदपि इवाचरः प्रकादामान 
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आस्ते स एवंभूतो ज्ञातव्य; । तेस्साक्षात्करणादेह संसारे न पुनः संसरति, 

अपृतववं प्राप्नाति | १०८ ॥ १० ९॥ 
[कं च- 

ज्ञेयं चाऽऽरण्यकमह् यदादिदयादवाप्तवान् । 

योगङाख् च मसरोक्तं चेयं योगमभीप्सता ॥ ११० ॥ 
[> = तिरस्कारे [94 ण्ट, य रघ ह 

चित्तवृत्तेविषयान्तरतिरस्कारेणाऽऽत्मनि स्थेय योगः, तत्पाप्त्यथं वुहदारण्य- 

काल्यमादियायन्मया प्राप्त, तच ज्ञातव्यम् । तथा यन्मयोक्तं योगशाञ्॑तदपि 

ज्ञातव्यम् | ११० ॥ 
कथं पुनरसावाह्मा ध्यातव्य इत्यत आद-- 

अनन्यविषयं कत्वा मनोबुदधिस्मृतीन्दियम् ! 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्मसुः ॥१११॥ 
आत्मन्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोबुद्धिस्शरतीन्द्रियाणि प्रसाह्त्य आत्मेकविष- 

याणे कृत्वा आत्मा ध्येयः योऽसौ प्रभुनमिवोतस्थप्रंदीपवदेदीष्यमानो निष्प्रकम्पो 
हृदि तिष्ठति| एतदेव तस्य व्येयत्वम् | यचित्तवृत्तेबटिर्विषयावभासतिरस्कारेणाऽऽत्म. 
प्रणता नाम शरावसंपुटनिरुद्धप्रभाप्रतानप्रसरस्येव प्रदीपस्येकनिष्ठत्वम् ॥ १११ ॥ 

यस्य॒पनधित्तवृत्तिनिराकाराटम्बनतया समाधौ नभिरमते तेन शब्दत्रहमो- 
पासनं कार्यमिल्याह- 

न विच्यतम् यथाविधानेन पटन्सामगायमविच्युतम् । 

सावधानस्तर्दभ्यासात्परं बैद्याधेगच्छति ॥ ११२॥ 

सखाध्यायावगतमागोनतिक्रमेण समगायं सामगानं--साभ्नो गानात्मकत्वे- 

ऽपि गायमिति विशेषणं प्रगीतमन्त्रव्युदासाथम्--अविच्युतमस्छछ्िति सावधानः 

सामाच्वन्यनुस्यूनात्मैकाग्रचित्तब्रततिः पठस्तदभ्यासवशात् तत्र निष्णातः सब्दाकार- 

दून्योपासनेन परं ब्रह्माधिगच्छति । तदुक्त--““राब्दब्रह्माणि निष्णातः परं ब्रह्मा- 

धिगन्छति । ” इति ॥ ११२ ॥ 

१. क. यतस्तत्साक्षा* | २. क. प्रदीपिकनि ० । ३, श. पवदीप्यमानो ° । ४. क. नस्तथा- 

म्यासा० । ५. बह्मादिग० 
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[ऋ यस्य पुनवैदिक्यां गीतौ चित्तं नाभिरमते तेन ॐीकिकगीताठस्मृतातमोपासनं का्यपितयाह -- 

भपरान्तकमुष्टोप्यं मद्रकं भरकर तथा | 
ओवेणकं सरोबिन्दुमुत्तरं गातकानि च ॥ ११३ ॥ 

ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता बह्ममीतिका । 

गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंजितम् ॥ ११४ ॥ 

अपरान्तकोष्धोष्यमद्रकप्रैकयेविणकानि सरोचिन्दु सहितं चेत्तरमिव्येतानि 

प्रकरणाल्यानि सप्त गीर्तैकानि-- चशब्दादासारितदधेमानकादिमहागीतर्कानि 
गृह्यन्त ऋग्गाथायाश्चतसरो गीतिका, इव्येतदपरन्तकादिगीतजातमध्यारोपितात्म- 
भावं मोक्षपाधनलवान्मोक्वसं्कितं मन्तव्यं --तदम्यासस्यैकाप्रंतापादनद्वरिणाऽऽप्मेक - 
तापत्तिकारणत्वात् ॥ ११३ ॥ ११०॥ 

कि च- 

बाणावादनतन्तुज्ञःश्रुतिजातिविशारदः। 
१ [७ [भ 

तारश्चद्चाप्रयासेन मोक्षमागे नियच्छति ॥ ११९५॥ 
भरतादिसुनिप्रतिपादितवीणावादनतच्ववेदी;ः--श्रुयते इति श्रुतिः द्वा्विदाति- 

धा सप्तस्वरेषु । तथा हि । षडजमभ्यमपञ्चमाः प्रयेकं चतुःश्रुतयः; कऋदषभधे 

वतौ प्रयेकं तिश्रुती, गन्धारनिषादौ प्रत्येकं द्विशती, इति । जातयस्तु षड्जादयः 
सप्त शुद्धाः, संकरजातर्स्वेकादरोव्येवमष्ठादञ्चावेधाः-- ताघु विशारदः पर्वणः ; 

ताक इति गीतपरिमाणं कथ्यते, तत्स्रूपङ्ञश्च तदयुविद्वब्रह्मोपासनतया 

तालादिभङ्गमयादित्तङृतरातमैकाम्रतायाः सुकरत्वादल्पायस्सिनेव सुक्तिपथं नियच्छति 
पराप्नोति ॥ ११५ ॥ 

चित्तविभ्षपायन्तरायँतस्य गेतिज्ञस्य फएलान्तरमाई-- 

गीतज्ञो यदि योगेन नाऽऽमोति परम पदम्। 

१. ख द्रकं मक० । २. ख द्रकमक०। ३. ख. सत्यगीतानि० । ४. ख. महागीतानि०। 

५. ख. सेयकाग्रथतापा० । ६. ख. परमाणं कस्ते । ७. क. रायदूतस्थ° । ख. रायहतस्य 

फलान्तर० ! 
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रुद्रस्यादुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ ११६॥ 
गीतज्ञो यदि कथञ्चियोगेनं परमं पदं न प्राप्नोति तिं रुद्रस्य सचिवो 

भूता तेनैव सह मोदते क्रीडति ॥ ११६ ॥ 

परवीक्तपुपसंहरति-- 

अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम् । 

आत्मनस्तु जगत्स जगतरचाऽऽत्मसंभवः ॥११७॥ 

प्रागुक्तरीया अनादिरात्मा क्षत्नज्गस्तस्य च शार्ररग्रहणमेवाऽऽदिरुद्रवः काथेतः- 
४ अजः शरीरग्रहणात् इत्र परमात्मनश्च सकाशावयृथिव्यादिसकठ्मुवनोद्रवः 

त॑दुरूताच प्रथिव्यादिभूतसंघाताज्जीवानां स्थूखशरीरतया सम्भवश्च कथेतः-- 
«* सगदो स यथाकाराम् "? इत्यादिना ॥ ११७ ॥ 

एतदव प्रदनपूवैकं विवुणेति- 

कथमेतद्िमुद्यामः सदेवाञ्ुरमानवम् | 

जगदुद्रूतमात्मा च कथ तस्मिन्वद्स्व नः ॥ ११८ ॥ 
यदेतत्सकटसुराुरमनुजादिसाहेतं जगदात्मनः सकाड्यात्कथमुत्पनम् , आ- 

त्मा च तस्मिन् जगति कथं तियेडनरसरीसपादिशररभाग्मवतीयेतस्िनर्थे विसुद्या- 

मः | अतो मोहापनुत्यथमस्माकं विस्तरशो वदस्व ॥ ११८ ॥ 

एवं पुनिभिः पृष्टः प्रदयुत्तरमाह-- 

मोहजाखमपास्यह पुरुषो दयते हि यः| 

सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवचौः सहखकः ॥ ११९ ॥ 

स आत्मा चैव यज्ञदरेच विश्वरूपः प्रजापतिः 

विराजः सोऽन्नरूपेण यनज्ञठ्वमुपगच्छति॥ १२० ॥ 

१, क जालमन्व जमर । २. पाण &६. । ३. श्च. तरमाङ्कदरूता ० ७. प्रा० ७०. । 

५. कृन् [नर्त ° | 
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इह जगति यदिदं स्थूलकञेवरादावनात्मनि आत्माभिमानरूपं मोहजाटं 
तदपाश्य तद्वथतिरिक्तो यः पुरुषोऽनेककरचरणटरोचनः सू्य॑वचः अनन्तरस्मिः 

सहस्रकः: बहुशिराः दस्यते--एतच तत्तद्रोचरशक्त्याधारतयेच्यते तस्य साक्षात्का 

रादिसंबन्धाभावात्-- स एवाऽत्मा यज्ञः प्रजापतिश्च, यतोऽसौ विश्वरूपः 
सर्वात्मकः । वैश्वरूप्यमेव कथमिति चेत् , यस्मादसौ विराजः पुरोडाशा- 
यन्नरूपेण यज्ञतवमुपगच्छति, यज्ञा वृष्टथादिद्वारेण प्रजासृ्श्यिवं वेश्व- 
स्प्यम् ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 

एत९८ब प्रपज्चयति-- 

यो द्रव्यदेवतात्यागसमभूतो रस उत्तमः । 

देवान्संतप्यं स रसो यजमानं फटेन च ॥ १२१ ॥ 

सयोञ्य वायुना सोम नीयते रदमिभिस्ततः। 

ऋग्यजुः समविहितं सारं धामोपनीयते ॥ १२२ ॥ 

स्वमण्डलादसो सूर्यः सुजत्यखरतमुत्तमम् । 
यज्जन्म सवैभूतानामशनानश्ानत्मनाम् ॥ १२३ ॥ 

तस्मादन्नात्पुनर्य्ञः पुनरन्नं पुनः कतुः । 

एवमेतदनायन्तं चकं सपरिवतेते ॥ १२४ ॥ 

दन्यस्य चरुपुरोडाशदिर्दवतोदेरोन त्यागाद्या रसः-अदृष्टूपम् आत्म. 

नः परिणत्यन्तरसुत्तमः सकठजगञ्जन्मबीजतयेल्छृष्टतमः संभूतः-- स देवान्सं- 

प्रदानकारकभूतान्सम्यक्पीणयित्वा यजमानं चाभिरुषितफटेन संयोज्य पवनेन 

पर्यमाणश्चन्द्रमण्डल प्रति नीयते, ततः शशिमण्डलद्रदमिभिभानुमण्डरु--^“सेषा 

त्रभ्येव विद्या तपति" इत्यभदामिधानात्- ऋग्यज साममयं प्रत्युपनीयते, ततः 

स्वमण्डरादसौ सूर्योऽमृतरसं ब्रष्टिरूपमुत्तमं यत्सकभूतानामङनानशनात्मनां च- 

राचराणां जनननि्ित्तं तत्छृजति , तस्मादृष्िसपादितोषधिमयात्मजोत्पततिहेतो- 
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एन्ा्पुनर्यज्ञः, यज्ञाच्च पूर्वाभिहितभङ्ग्या पुनर्, अनाच्च पुनः क्रतु- 

स्यिवमेतदखिरं संसारचक्रं प्रवाहरूपेणोत्पात्तिविनादाविरहिते सम्यक्परिवतेत इत्य- 

नेन कमेणाऽऽत्मनः सकाद्ाददिक्जगदुत्पात्तेः, त्र चाऽऽनमनः स्वकमीनुरूपविग्रह- 

परिग्रहः ॥ १२१॥ १२२ ॥ १२३।॥ १२४॥ 

ननु यद्यातमनः संसरणमनायन्त तर्हिं अनिमुक्तिभ्रमग इस्त आह- ~ 

अनादिरात्मा संमभूतिवियते नान्तरात्मनः । 

समवायी तु पुरुषो मोहेच्छादेषकमेजः ॥ ५२५ ॥ 

यद्यप्यात्मनोऽनादितात्संभूतिने वियतेऽन्तरत्मनः शरीरभ्यापिनः , तथाऽपि 

पुरुषः शरीरेण समवायी मवति , भोगायतने सुखदुःखात्मकं मोम्यजातमुपमुङ्क, 
इव्येवम्भूतेन संबन्धेन संबन्धी भवत्येव | स च समवायः मेहिच्छाद्वेषजनितकम- 
निर्मेयो न तु निसगेजातः ; तस्य कायैत्वेन विनाोपपतेने निमुक्तिः ॥ १२५ ॥ 

आत्मनो जगञ्जन्मेत्युकत; तसखपन्चाथेतुमाह- 

सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उदाहृतः । 

मुखबाहृरूपञ्जाः स्युस्तस्य वणो यथाक्रमम् ॥ १२६ ॥ 

पृथिवी पादतस्तस्य शिरसो दोस्जायत । 
नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्स्पराोदायुमखाच्छिखी॥ १२७] 

मनसदचन्द्रमा जातदरचक्षुषरच दिवाकरः ।- 

जघनादन्तरिन्न च जगच्च सचराचरम् ॥ १२८ ॥ 

योऽसौ सकठ्जीवात्मकतया प्रपञ्चात्मकतया च सहसरात्मा बहुूपस्तथा 
सकेख्जगद्धेतुतया आदिदेवो मयां युष्माकमुदाहृतः , तस्य वदनमुजसकिथचरण- 

जाता यथाक्रममग्रजन्मादयश्चत्वारे वणौः, तथा तस्य पदाद्धमिः, मस्तकात्सुरसद, 
ब्राणास््राणाः, कणोत्ककुमः, स्पश्चात्पवनो, वदनाडतवहः, मनसः शराङ्कः, नेत्रा 
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द्वानुः, जघनादरंगनं जद्गमाजङ्कमात्मकं जगच ॥ १२६ ॥ १२७॥ १२८ ॥ 
अत्र चोदयन्ति-- 

यथयवं स कथं बह्यन्पापयोनिषु जायते । 

ईश्वरः स कथं भवेरनिष्टैः संप्रयुज्यते ॥ १२९ ॥ 
हे ब्रह्मन् योगीश्वर यदात्मैव जीवादिमावं मजते तर्हिं कथमसौ पापयो- 

निप्र मृगपक्ष्यादिष्र जायते : अथ मोहरागद्ेषादिदोषदुषटत्वात्तत जन्मेल्युच्यते ? 
तच्च न-यस्मादीश्वरः स्वतन्त्रः कथमनिरमोहरागदिभविः संयुज्यते।॥ १२९ ॥ 

कि च- 

करणनान्वितस्यापि पूवैज्ञानं कथञ्चन ¦ 
वेत्ति सवेगतां कस्मूत्सवेगोऽपि न वेदनाम् ॥ १३० ॥ 

"तयेदमप्यत्र दूषणम्| मनःप्रभतिज्नानोपाथेः सहितस्यापि तस्याऽऽतमनः पू्वजञानं 
जन्मान्तरानुभूतविषयं कस्मान्नोत्प्ते, तथा सवैप्राणिगतां वेदनां दखादिखूपां 

स्वय सर्गीऽपि सबदेहगतोऽपि कस्मान वेत्त, तस्मादात्मिवेश्वरो जीवादिभावं 
मजत ईत्ययुक्तम् ॥ १३०॥ 

तत्र पृव॑चोयस्येत्तरमाह-- 
° £ 

अन्त्यपक्षिस्थाव्रतां मनोवाच्छायकमजेः | 
= < ) ५ 9 ~ योप्निराते = 
दषे; प्रयाति जीवोऽय भव षु च ॥ १३१॥ 

यदपीश्वरः स्वरूपेण सवयज्ञानानन्दलक्षणः, तथाऽप्यविद्यासमविशावशान्मो- 
हरागादिमावेरभिभूयमानो नानाहीनयोनिजननसाधन मानसादित्िविधं कर्मनिचय- 
माचरति । तेन चान्त्यादिहीनयोनितामापद्ते । अन्त्याश्वण्डाखदयः, पक्षिणः 

काकादयः, स्थावरा वृक्षादयः--तेषां भावोऽन्त्यपक्षिस्थावरता तां यथाक्रमेण मनो- 
वाक्कःयारजञ्धकमेदोषैः जन्मसहसेष्वयं जीवः प्राप्नोति ॥ १३१ ॥ 

न्त मन 0 1 ना प 

8. क, दुगगननं जङ्गमा० । २. ॐ. पतै ज्ञाने० । ३. ग युखहः छादि° । 9. सवै- 

्रापी° ! ५. क. दात्मवेश्वरजार्वादा० । ६ ख. इत्युकम् । ७. ख. भवयोनि ° । 
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किं च- 

रारीरषु सारीरि 

अनन्तारच यथा भावाः इारीरेषु णाम् | 
भ क © म (न ष 

रूपाण्यपि तथवेह सवयोनिषु देहिनाम् ॥ १३२ ॥ 

शरीरिणां जीवानां शरीरेषु भावा अभिप्रायविङेषाः सादुद्रेकतारत - 
म्यायधानन्तस्तथा तन्कायोण्यपि ख्पाणे कुञ्जवामनलरादीनि देहिनां सवेयोनिषु 

मवन्ति ॥ १३२ ॥ 

ननु यदि क्मैजन्यानि कुन्जल्वादीनि तर्हिं कर्मान्तरमेव तभैवितव्यमिव्या श्च डक्याऽऽह-- 
£ ® क केषांचिदिह ५ क 

विपाकः कमणां प्रेत्य दृह् जायते | 
+ कना | भावस्त य 

इह वाऽत्र वक्षा भवस्तत व्रयाजनम् ॥१३३॥ 

केषांचिज्योतिष्टोमादिकमणां विपाकः फं प्रेय देहान्तरे भवति, केषा 

चित्कारी्यादिकर्मेणां वृष्टवादि फरमिहैव मवति, केषाचिचित्रादीनां फटं पश्वा - 
हिकिदह देहान्तरे वेव्यनियतं, न ह्यनन्तरमेव कमेफटेन भवितन्यमिति राघ्रा्थः । 
अत्र च कमणां ञयुभाञ्युभरफकजनकत्वे सत्त्वादिमाव एव प्रयोजकभूतः तदाय- 

तत्वाफरुतारतम्यस्य | १३२ ॥ 

मनोवाक्कायकमंजेेन्याद्षेयोनीः प्राप्नोतीव्यक्तंः त्मपञ्चयितुमाह-- 

परद्रव्याण्यभिष्यायस्तथाऽनिष्टानि चिन्तयन् । 

वितथाभिनिविशी च जायतेऽन्त्याु योनिषु ॥ १३४ ॥ 

परधनानि कथमपहरेयमिति आभिमुख्येन ध्यायन् , तथ्यऽनिष्टानि ब्रह्म 

हत्यादीने हिंसात्मकानि करिष्यामीति चिन्तयन्, वितथे असत्यभूते वस्तुनि 

अभिनिविशः पुनःपुनः संकल्पः तंद्रश्च, चण्डारांयन्त्ययोनिषु जायते ॥ १३४ ॥ 

किं च-- 

पुरुषोऽन॒तवादी च पिशुनः परुषस्तथा । 

१, क, तेषां चिदिह । २. क ॒न्तयादियोनितां प्राप्नो° ! ३, क. तुररस्चिण्डा० | 
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अनिवबद्धप्रखापी च मृगपक्षिषु जायते ॥ १३५ ॥ 
यस्वनृतवदनश्ीटः पुरुषः पिदयुनः कर्णेजपः पुरुषः परोद्वेगकरभाषी 

अनिबरद्धप्रटापी प्रकृतासङ्गताथवादी च बुद्धिपूवोबुद्धिप्वढ्रस्यदितारतम्याद्धानो- 

ल्कष्ेषु मृगपक्षिषु जायते ॥ १३५ ॥ 

किं च-- 

अदत्तादा्मनिरतः परदारोपसेवकः । 

हिसकञश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥ १३६ ॥ 
अदन्तादाननिरतः परधनापहारपसक्तः, परदारप्रसक्तश्चा,अविहितमार्गण प्राणिनां 

घातकदच, दोषगुरुटघुभावतारतम्यात्तरर्ताप्रतानादिस्थावरेषु जायते १३६ ॥ 

तचचादिगृणपरिपाकमाह- 
१ विरि 

आत्मज्ञः शोचवान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 
४ = [९ [९ धर्मकरदेदवियावित्साविको देवयोनिताम् ॥ १३७ ॥ 

आत्मज्ञो विद्याघनाभेजनावमिमानरहितः, रो चवान् बाह्याभ्यन्तरशोचयुक्तः, 

दान्त उपशमान्वितः, तपस्वी इृच्छादितपोयुक्तः,तथेन्द्ियार्थष्प्रसक्तः, नित्यनेमित्ति- 
कधमीनुष्ठाननिरतः, वेदाथवेदी च यः स साविकः । स च सत्वेद्रेकतारतम्यव- 

७, क, 

शादुक्ृषटोत्कृष्टतरसुश्योनितां प्राप्नोति ॥ ११७ ॥ 

किच - 

असत्कायरतोऽ्धीरो आरम्भी विषयी च यः। 

स राजसो मनुष्येषु मृतो जन्मौधिगच्छति॥ १३८ ॥ 
असत्कर्यैषु तूयैवादिवररत्यादिष्वभिरतो यः, तथा अधीरो व्यमप्राचित्तः; 

आरम्भी सदाकार्याकुरो विषयेष्वतिप्रसक्तस्च, स रजोयुणयुक्तः । तदुणतारत- 

म्याद्धनोक्छष्टमनुष्यजतिषु मरणान्तरसुत्पतति प्राप्नोति ॥ १३८ ॥ 
[र 

१. क. अदुत्तादाननिरतः अदत्तपरध० । २-क वरेषु च जाय० । ३. क. जन्मादिः 
गृच्छ० । ४. अधीर इति नास्ति । ५. क. आरम्भीति पदं नासत | 

1 
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तथा- 

निद्रालुः कूरड्लुन्धो नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवान्मिन्नवृत्तो भवेत्तियश्च तामसः ॥ १३९ ॥ 

यः पुननिद्रारीखः, प्राणिपीडाकरो, खोमयुक्तश्च, तथा नास्तिको धमेदे- 
निन्दकः, याचनश्ीरः, प्रमादवान् कायोकार्यविवेकसून्यः षैरेद्धाचारश्च--असौ 
तमोगुणयुक्तः तत्तारतम्याद्धानहीनतरपश्चादियोनिष्ु जायते ॥ १३९ ॥ 

पर्वोक्तपुपसंहरति- 
भ = (~ [९ 

रजसा तमसा चव समाव ्रमन्नह् | 
चरै, क ग, * यु [1 [1 षत् 

भावरनिश्टः सयुक्तः ससार प्रतिपद्यते ॥ १४० ॥ 

य एवमक्रियाविद्धोऽयमात्मा रजस्तमोभ्यां सम्यगाविष्ट इह संप्र पर्यटन् 
नानाविधदुःखप्रदेभोबेरभिभूतः पुनःपुनः संसारं देहप्रहणं प्राप्नोतीति - श्रः 
स कथं मवैरनिष्टैः संप्रयुज्यत इत्यस्य चोधस्यानवकाराः ॥ १४० ॥ 

यदपि ^“ करणशन्वितस्यापि' इति दितीयं चों तस्योत्तरमाह-- 
(न ५ 

मलिनो हि यथाऽऽदर्शा रूपारोकस्य न क्षमः | 
कलम तथाऽविपक्वकरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥ १४१ ॥ 

यदप्यालाऽन्तःकरणादिङ्ञानसाधनसंपनः, तथाऽपि जन्मान्तरानुभूता्था- 
वोधे न समथः अविपक्वकरणो रागादिमखक्रन्तचित्तो यस्मात् ; यथा दर्पणो 
मर्च्छनो खूपज्ञानोघादनसमर्थो न भवति ॥ १४१ ॥ 

ननु प्रागभवीयज्ञानस्यापि जात्सप्रकाशत्वात् तस्य च स्वतः सिदधत्वानाठपलम्भो युक्त 
इत्याशङ्क्याऽऽह-- 

कटवार यथाऽपक्वे मधुरः सन् रसोऽपि न । 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्वङरणे ज्ञता ॥ १४२ ॥ 

१. ख. य॒ एवमित्यत्र य उति नासि । २. ख. आत्मज्ञान ° । 

154 
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सपक्वे कवरं तिक्तकरकैटिकायां विद्यमानोऽपि मधुरो रसः यथा नोप- 
कम्यते तथाऽऽमन्यपक्वकरणे विदयमानाऽपि ज्ञता ज्ञातृता प्राग्भवीयवस्तुगोचश न 

प्राप्यते ॥ १४२ ॥ 

“‹ वत्ति सवंगतां कस्मात्सवंगोऽपि न वेदनापरू ?' इति यदुक्तं तत्रोत्तरमाह -- 
४ $ निजे 6 (0 

सवेश्रयां निजे देहे देही विन्दति वेदनाम् । 
= ¢ २५ ५ 

यागी मुक्तरच सवासां यो न चाऽऽप्नोति बेदनाम्॥ १४३ 

यः पुनर्देही देहभिमानयुक्तः स सवशध्ियामाध्यामिका्िवटृखूपां वेदनां 
स्वकर्मोपाजिते एव देहे प्राप्नेति न देहान्तरगतां भोगायतनारम्भादष्वछक्षण्यादेव | 
यस्तु यागी सक्तो मुक्तादङ्कारादिः सकरक्षेतरज्नगतानां सुखदुःखादसंविदां वेदिता 
मवति--परिपककरणत्वात् ५ १४३ ॥ 

० क, क 

नन्वेकस्सिन्नासमनि मुरनयादिदेद्षु मेदप्रत्ययो न घटत इव्याराड्यःऽऽह-- 

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत् | 

तथाऽऽत्मेको छनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान् ॥ १४४ ॥ 
यथैकमेव गगनं कूपक्ुम्भादुपापिभेदमिनं ननेवानुभूयते, यथा वा॒भानु- 

रेकोऽपि भिनेषु जर्माजनेषु करकमणिकमद्छिकादिषु नानेवानुभूयते,--तमैकोऽ- 
प्यात्मा अन्तःकरणोपाधिभेदेन नाना प्रतीयते | द्ितीयदृष्टन्तोपादानमात्मभेदस्यापा- 

रमार्थिकत्वचोतनार्थेम् ॥ १४४ ॥ 

८ पञ्चधानूनस्वयं षष्ठ आदत्ते युगप्रमुः°* इयाबुनर्थपतंदृतयाऽस्ट-- 

क, = $ # ४५ 

बह्मखानिरुतेजांसि जख भूरचेति धातवः । 
रर ४ 

इम ङखका एष चात्मा तत्यज सचराचरम् || १४५ ॥ 

ब्रह्म आत्मा, खं गगनम्, अनिटो वायुः, तेजोाऽभ्चेः, जरं प्रसिद्ध, 
त का 

१, ख. गोचरता० । २. प्रा०. १३०. ३. ख. योगमाप्नो ° । “सवासां ्चातानंप्नोति'" 

इव्यपराके आ उन्दुश्वममुद्धिते पाठः! ४. ख, क्षेत्रगतानां 1 ५. प्रा० ७३. । 
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भूर्चेयेते वातादिधातवं एव शरीरं व्याप्य धारयन्तीति धातवोऽभिश्रीयन्ते | तत्र 

गवादयः पञ्च धातवः छोक्यन्ते दृस्यन्ते इति लोकाः, जडा इति यावत् । एष 

चिद्धातुरात्मा | एतस्माज्जडाजडसमुदायाप्स्थावरजद्धमात्मकं जगदुत्पयते ॥१४५ ॥ 

कथमसावात्ा जगस्य नतीत्याह- 

मदरण्डचक्रसयोगाक्कुम्भकारो यधा घटम् | 
करोति तृणमत्काष्टयहं वा गृहकारकः ॥ १४६ ॥ 

३ 
हेममत्रमुपादाय रूपं वा हेमकारकः । 

निजखटासमयोगात्कारां वा कोडकारकः ॥ १४७॥ 

कारणान्येवमादाय तासुतास्विह योनिषु । 

सृजत्यात्मानमात्मा च सभूय करणानि च ॥ १४८ ॥ 

यथा हि कुटो मृच्चक्रचीवरादिकं करणजातमुपादाय करकशरावादिकं 
नानाविधं कायेजाते रचयति, यथा वा वधेकिस्तृणशृत्काष्ठेः परस्परसपक्षैः एकं 

गृहाख्यं कायं करोति, यथा वा हेमकारः केवर हेमोपादाय हेमायुगतमेव 

कटकमुकुटकरुण्डरादि कायसुत्पादयति, यथा वा कोदकारकः कीटारोषो 
निजटाख्याऽऽरग्धमात्मबन्धनं कोश्ाख्यमारभते, तथाऽऽ्माऽपि परथिन्यादीनि साध- 

ननि परस्परसपेक्षाणि तथा करणन्यपि श्रोत्रादीन्धुपादाय असिन्संसार 

तासुतासु सुरादियोनिषु स्वयमेवाऽऽत्मानं निजकमंबन्धबद्धं श्चरीरितैया सृजति॥ 

१४६ ;; १४७ ॥ १४८ ॥ 

किं पुनवैषयिकन्ञनिन्दियव्यतिरिततात्मसद्रनि प्रमाणमित्याशङ्क्याऽऽह-- 
[० [९ द भ 

महाभूतानि सत्यानि यथाऽऽत्माऽपि तथव दहि । 

कोऽन्यथेकेन नेत्रेण दृष्टमन्यन परयति ॥ १४९ ॥ 

9. क. भूरचेपेतं दावाप्निधातव इव शरी० } २. ख. धावः रारीरं व्याप्य । ३. क. 

प्यं वा० । ४. ख. निजवद्धे श॒० । ५. क. रारीरतया० । ६. क. यथाऽ्थ्णा हि तथै*। 



1 

१२२८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः  प्रायश्चित्ताध्याय 

वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य सेश्चुताम्। 

यथा हि प्रथिन्धादिमहाभूतानि सलयानि--प्रमाणगम्यत्ात्-तथाऽऽत्माऽपि 

सत्यः | अन्यथा यदि बुद्धीन्द्रियभ्यतिरिक्तो ज्ञाता ध्रवो न स्यात्तहिं एकेन चक्षु- 
रिन्ियेण दृष्टं ॑वस्तु अन्येन स्यशनेन्दियेण को विजानाति भ्यमहमदराक्षं॑ तमहं 

स्पृशामि! इति : तथा कस्यच्ित्पुरुषस्य वाचं पव श्चा पुनः श्रूयमाणं वाचे तस्य 
वागिषमिति कः प्रत्यभिजानाति : तस्मात् ज्ञानेन्द्रियातिरि्तो ज्ञाता ध्रव इति 
सिद्धम् ॥ १४९. ॥ १४९ ॥ 

के च- 

अतीताथेस्मृति; कस्य को वा खम्नस्य कारकः \ १५० ॥ 

जातिरूपवयोवृत्तविद्यादिभिरहङ्करतः। 

राब्दादिविषयोच्योगं कमेणा मनसा गिरा ॥ १५१ ॥ 
ययात्मा श्रुबो न स्यात् तद्युभूताथगोचरा स्मृतिः प्रबौनुमवमावतसं- 

स्कारद्रोधानेवन्धना करस्थं भवत् , न ह्यन्येन दष्टे वस्तुनि अन्यस्य स्मृतिरपपद्यते ; 

तथा कः स्वप्नज्ञानस्य कारकः, न ₹हीन्द्रियाणामुपरतन्यापाराणां तत्कारकतम् ; 
तथाऽहमेवाभिजनव्ादिसंपन्न इयेवंविधायुसंघानप्रययः कस्म मवति स्थिरात्मन्यति- 

च्िस्य; तथा शब्दस्पञ्चादिविषयोपमोगसिद्धयथमुदोगं मनावाक्कायैः कः कुयौत् ; 
-- तस्मादपि बुद्धीन्दियन्परतिरिक्त आत्मा स्थितः ॥ १५० ॥ १५० ॥ 

उपास्नाविरेषविध्यथ संसारस्वरूपं विवृण्वन्ाह-- 
1 ¢ [अ क 

स संदिग्धमतिः कमफलमस्ति न वेति वा | 
> (~ क 

विष्टुतः सिद्टमात्मानमसिद्ोऽपि हि मन्यते ॥ १५२ ॥ 

योऽसौ पूर्वोक्त आत्मा विप्रुतोऽहङ्कारदूषितः स॒ सकर्कमंसु फट्मस्ति न 
बति संदिग्धमतिमवति तथाऽसिद्धोऽप्यक्ृतार्थोऽपि सिद्धमेव कताथमात्मानं 

मन्यते | १५२ ॥ 

१. ख. विधोऽवसन्धा° । 
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किं च-- 

मम दाराः स॒तामात्या अहमेषामिति स्थितिः । 

हिताहितेषु भवेषु विपरीतमतिः सदा ॥ १५३ ॥ 

तस्य विष्टुतमतेः “ मम पुत्रकलखत्नप्रे्यादयोऽहमेषाम् ` इलयर्ताव ममता- 

कुरास्थितिभवति तथा हिताहितकरे कायप्रकरे स ॒विष्टुतमतिर्विपरीतमतिः सदा 

भवेत् ॥ १५३ ॥ 
किच - 

च्रयज्ने भरतो चैव विकारे चाऽविराषव।न् । 

अनादाकानटापातजटपपतनोचमः ॥ १५४ ॥ 

एवव्त्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेवान् 
+ (~ 9२ ` 

कमणा देषमोहाभ्यामिच्छया चेव बध्यते ॥ १५५ ॥ 

ञेयं जानातीति ज्ञेयज्ञः, तस्मिनात्मनि प्रकृतौ चाऽऽमनो गुणसाम्यावस्थायां 
ककारे चादङ्कारादावविरेषवान् विवेकायभिज्ञो भवति, तथाऽनकनइताद्नाग्बु- 

परवेदैविषाशनादिपु विप्टववशत्कृत प्रयत्नो भवेत् । एवं नानाप्रकाराकायप्रवत्तोऽवि- 
नीतातमाऽसंधतात्मा असत्कायाभिनिवेशयुक्तः सन् तक्छतकर्मेजातेन रागद्वेषाभ्यां 
मोहेन च बध्यते | १५४ ॥ १५५ ॥ 

शरीररहणद्यारेण कथं पुनस्तस्य परिखम्भो भवतीत्यत आह-- 

आचार्योपाप्तनं वेदशाखार्थेषु विवेकिता । 

तत्कमणामनुष्ठानं सगः सद्धिभिरः शुभाः ॥ १५६ ॥ 

स्यारोकालम्भविगमः सवभूतात्मदशंनम् । 
यागः परिग्रहाणां च जीणिकाषायधारणम् ॥ १५७ ॥ 

१. ख. वरि वाऽविरे० । २. ख. तनोदमी ° । ३. ख. वित्रेषाशनादि० । ४. ख. यतता 
अस०] ५. क. विरसो मव° | 
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विषयेन्द्रियसरोधस्तन्द्रारुस्यविवजेनम् । 
रारीरपरिसंख्यानं भवृ्तिष्वधदरनम् ॥ १५८ ॥ 

नीरजस्तमसा सत्वशुदिर्निस्प्रहता रामः | 

एतैरुपायैः संशुद्धः सन्तयोग्यमृती भवेत् ॥ १५९ ॥ 
विद्याथेमाचायंसेवा, वेदान्तार्थेषु पातज्जखदियोगशच््रार्थषु च विवेकितवं 

तत्प्रातिपादितध्यानादिकमणामनुष्ठाने, सप्पुरुषसेगः, प्रियहितवचनतं, ठकनाटोकना- 
रम्भयो; पलियागः, सवभूतेष्वात्मवदशेनं समत्वददनं, पर्रहाणां च पुतरक्त्र- 
कर्त्रादीनां त्यागः, जीणेकाषायधारणं, तथा शब्दस्पर्ादिषिषयेषु श्रोत्रादीन्धियाणां 
्रहृततिनिरोधः, स्तन्द्रानिदयाचुकारिणी आरस्यमनुत्साहः-तयोरेषेण लयागः, शरी- 
रकस्य परिसंख्यानमस्थिराञ्यचिवादिदोषानुसंधान, तथा सकरगमनादिषु सूक्ष्मप्रा. 
णिवधादिद्रोषपरामशः;, तथा रजस्तमोविघुरता, पाणायामादिभिमीबशचद्धिः „ निः. 
सपृहता विषयेष्वनभिरषः, रामो बाह्यान्तःकरणसंयमः,--एतैराचार्योपासना- 
दिमिरुपायैः सम्यक् द्रः केवङुसन्तयक्तो ब्रहोपासनेनागृती भवेत् सक्तो 
भवति ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 

कथमप्रतखप्रा्िरियत आह- 

तततुरमृतरपस्थानात्सत्तयोगात्परिक्षयात् | 

कमणां सनिर्कषौच्च सतां योगः प्रवर्तेते ॥ १६० ॥ 
आत्माख्यतच्स्परतेरात्मनि निश्चरुतयोपस्थानात् सच्वड्युद्धियोगात्केवरस- 

त्वगुणयोगात्कमेबीजानां परिक्षयात् सप्पुरुषाणां च संबन्धात् आत्मयोगः 
प्रवतेते | १६० ॥ 

कं च-- 

शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्तुस्थमीश्चरम् । 

अविप्टुतमतेः सम्यक् स जातिस्मरतामियात् ॥ १६१॥ 
१, ख. ध्यानकमे° | २. ख. प्टुतमतिः स° | २. ल. सम्यग्नातिसंस्मर° 
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यस्य पुनयोगेनोऽकिम्टुतमतेः शरीरसंक्षयसमये मनः सत्वयुक्तं सम्यगेकाम्रत- 

येश्वर् प्रति व्याप्रियते स यदुपासनाप्रयोगाप्र्ीणतयाऽऽत्नानं नाधिगच्छति, तर्हि 

विशिष्टसस्कारपाटववदेन जालन्तरानुभूतकृमिकीटादिनानागभेवासादिसमुद्तदु:ख - 

स्मरत्वं प्राप्वुयात् । तत्स्मरणेन च जातेद्गस्तद्विच्छेदकारिणि मोक्षे प्रबतते॥१६१॥ 
क ^ 

ग खपट्स्कारतया पूवी जातिं न स्मरति तस्य का गतिरिनाऽऽद- 
था [> ० वर्णः ५४ तमन 

यथा हि भरतो वर्णेवणेयत्यात्मनस्तचम् । 
€ ¢ जा नानारूपाणि कुवोणस्तथाऽऽत्मा कमजास्तनूः ॥ १६२ ॥ 

भरतो नटः स यथा रामरावणादिनानारूपाणि कुबाणः सितासितपीतादि. 

भिवर्णेरात्मनस्तनुं वणंयति रचयति तथेवाऽऽत्मा तत्तत्करमेफङोपमेगार्थं कुग्जवाम- 
नाद्धिनानारूपाणि कमेनिमित्तानि कटेबराण्यादत्त ॥ १६२ ॥ 

के च-- 
९... [9 ` घेम € पु 

कारुकमोत्मबीजानां दोषेमातुस्तथैव च । 
[9 , > ग हीनादि ज 

गभेस्य वद्कृतं दृष्टमङ्ञ न्मर्नः ॥ १६३ ॥ 

न केवट कर्मेव कुब्जवामनत्वादिनिमिचं किं तु कारकर्मेणी स्वकारणेख- 
पितृबीजदोषश्वेति सषेमेतत्सहकारिकारणम् । एतेन दृष्टृष्टखरखूपेण कारण - 
कटपिन गभ॑स्याङ्गदीनत्वादिविकारै जन्मन आरभ्यानियतकाल दष्टः ॥ १६३ ॥ 

ननु प्राह्तिकप्रख्यावसरे महदादययशिरुविकाराषैनाशे कर्मणो नाशात्कथं 
तत्निबन्धनः पथमपिण्डपस्िह इयशङ्क्याऽऽद -- 

अहङ्कारेण मनसा गत्या कर्मेफटेन च | 

रारीरेण च नाऽऽत्माऽयं मुक्तपूवैः कथंचन ॥ १६९ ॥ 

मनोहङ्कारो प्रसिद्धो, गतिः संसरणहेतुभूतो दोषराशिः, कर्मफटठं धर्म. 

१ ल. ताोद्रेगतस्तीद्र ° । २. ख. यत्स्वयं दुःसंस्छा° । ३. ख॒ गतिस्याह० | ४. ख. 
जन्मत्ः० । ५. ग. स्वकरणपितृ बीज ° । ख. मेणीस्वंपितृकारणनीजण० क, स्वकरस्वपितृबीज ० । 
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धर्मरूपं दारीरं जिङ्गासमकम् ,--एतैरहङ्कारादिभिरयमात्मा कदाचिदपि न मुच्यते 
यवन्मेक्षः | १६४ ॥ 

नद पतिनेयतकर्मणां जीवानां प्रतिनियतकाख्मेवेोपरतियैक्ता न पुनः संम्रामादौो युगप्रदकाठे 
पाणसतक्षय श्व्याञ्चड्क्याऽद-- 

<. ६ [+ > थति 
वत्याधारस्रेहयोगाययथा दीपस्य संस्थितिः । 

विक्रियाऽपि च टदृ्ेवमकाटे प्राणसंक्षयः ॥ १६५ ॥ 
= 4 (किप 

यथा हि खदु तेककिखिनानेकवर्तिवविनीनां नानाज्वारानां युगपत्संस्थितिः 

तासां च स्थितीनां यदुचरद्ाघूथमानपवनाहतिरूपपिपाततिहेतूपनिपातयोगपदादयुगप- 

दुपरातिर्यथा भवाति तथैव रथिसारथिवाजिकुञ्जरादिनीवानां युद्धास्योपर- 
तिहेतुयौगपद्यादकाटेऽपि भाणपरिश्चयो नानुपपन्नः । एतदुक्तं भवति -- 

प्रतिनियतकाटविपतिहेतुभूतादष्टस्य तद्विरद कायांकरदष्टदेतूपानिपातेन प्रतिबन्ध 

इति ॥ १६५ ॥ 
मोक्षमार्गमाह- 

अनन्ता रदमयस्तस्य दईपवयः स्थितो हदि | 

सितासिता; कैनीटाः कपिला प्रीतेखेोहिताः ॥ १६६ ॥ 

उष्यैमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूयंमण्डलम् ¦ 
ब्रह्मलोकमातिक्रम्य तेन याति परां गतिम् ॥ १६७ ॥ 

यौऽसौ हृदि प्रदीपवत् स्थितो जीवःतस्यानन्ता रदमयो नाडयः पुखदुःखहे- 
तुभूता ‹* द्वासप्तेतिसहस्राणि  ई्यादिनोक्ताः सिताषितकबुरादेरूपाः स्वेतः 
स्थिताः, तेषामेको रस्मिद्धवव्यवध्थितः योऽसौ मातण्डमण्डलं निर्भय दिरण्य- 

गर्मनिख्यं चातिक्रम्य वतैते, तेन जीवः परां गतिमपुनरावचिरक्षणां प्रा 

प्नोति ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
1 

१. ग. युत्तापुनः संम्रा० । २. ख. वत्योधारः रनद ० । ३. ख. तानां तदुत्तरं दोधू° । 
क. तीनां यदुत्तरं दोधू° । ५. ख. कबुरूपाः* । ५. ख. क्पिकनीक्ो हिं । &. प्रा० १०८५ 

७. ल्. रूध्वं व्य॒उस्थि० | 
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स्वगैमार्गमाह- 

यदस्यान्यद्रदिमशतमृध्वेमेव व्यवस्थितम् । 
तेन देवदा्यराणि सधाभानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 

यदस्याऽऽमनो मुक्तिमागभूताद्रसमेरन्यद्रदिमिरातमुष्वाकारमेव व्यव्थित-- 

तेन सुरशरीराणे तैजसानि सुखैकमोगाधिकरणानि सधामानि कनकरजतरत्नर- 

चितामरपुरसाहितानि प्रप्ते ।॥ १६ ॥ 

संसरणमागमाह- 

येऽनेकरूपाश्चाधस्ताद्रर्मयोऽस्यं मृदुप्रभाः । 
इह कर्मोपभोगाय तैः ससरति सोऽवशः ॥ १६९ ॥ 

ये ुनस्तस्याधस्ताद्रदमयो शरदुप्रमाः तेरह एकोषमोगारथं ससारे संसर- 

त्ति अवशः घछकतकमंपरवन्तः ॥ १६२. ॥ 

भूतचेतन्यबादिपश्चं परिजेरीषुराद-- 

वेदैः राखे: सविन्ञानेअन्मना मरणन च । 

जत्य गत्या तथाऽगत्या सव्येन ह्यचरतेन च ॥१७०॥ 

प्रेयसा स॒खदुःखाम्यां कममिश्च ञयुभारुभेः । 

निमित्तश्चाकुनज्ञानम्रहसंयोगजेः फेः ॥ १७१ ॥ 

तारानक्षत्रसंचारेजीगरेः स्वप्नजरपि । 

आकाडपवनज्योै्जरभूतिमिरेस्तथा ॥ १७२ ॥ 

मन्वन्तेरुगप्राप्त्या मन्तरैषधिफदेरपि । 

वित्तात्मानं वेयमानं कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥ 

9. ख. यनैकरूपा० । ग० येनेकरूपाधस्ता० । २. ख. रदमयश्र प्रृदु० ।३.ग. 

येन पुन ° । 
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वदेः"°स एष) ““नेति नेति"हति “आत्मा?! इति “अस्थलमनष्हसमपाण- 
पादम्! इयादोभेः, साल्वश्च मामांसान्वीक्षिक्यादिभेः.धिज्ञानेश्च "ममेदं शरीरम्? इया- 
दिदेहव्यतिस्किात्मानुभवेः, तथा जन्ममरणाभ्यां जन्मान्तरानुष्ठितधम।धमेनियताभ्यां 
देहातिरिक्तात्मानुमानम् । अवयो जन्मान्तरगतकमानुष्ठातृनियतया, तथा गमनागम- 
नाभ्यां ्नेच्छाप्रयत्नाधारनियताम्यामपि, मौतिकदेहातिरिक्ता्मानुमानम् । न दि 
देहस्य चेतन्यादि संमवाति; यतः कारणगुणप्रकरेण कार्ये वैरेपिकशुणारम्मो 
दृष्टः | न च तत्कारणमूतपाथिवपरमाण्वादषु चेतन्यादिसमवायः संभवति-तदार- 
व्वस्तम्भकुम्भदिभैतिकष्वयुपटम्भात् । न च भन्दशाक्तिवदुदकाष्िव्यान्तर- 
सयोगज इति वाच्यम्--शक्तेः साधारणगुणल्वात्। अतो भौतिकदेहातिरिकथेतन्या- 
दिसमवाय्यङ्खीकतेभ्यः | स्यानृते प्रसिद्धे, श्रेयो हितप्रातिः, सुखदुःखे आमुष्मिक, 
तथा ज्युमकमानुष्ठानमञ्चभकमेपरियागः,-एतेश्च ज्ञाननियतैः देहातिरिक्तामायुमानम्। 
निर्त्तं भूकम्पाद, शाकुन ज्ञाने पिङ्गलादिपतत्रिचष्टाश्ड्ककं ज्ञानं, प्रदाः सूर्यादयः 
तत्तेयोगजञैः फः, तारा अद्िन्याट्यतीरकतानि ज्योतीषि, नक्षत्राण्याश्वुक्परम- 
तीनि,-एतेषां संचरः श्भाञ्चुभफट्योतनेः, जागरेजीगरावस्थाजन्यैश्च सच्छिद्रा- 
दिव्यादिदस्ैनैः, तथा स्वप्नजैः खरवाराहयुक्तरथारोहणादिज्चानैः, तथा आका- 
रादेश्च जीवोपभोगार्थतया सेषः, तथा मन्वन्तरपाप्या युगान्तरमाप्या, देहे- 
ऽलुपपद्यमानतया तथा मन्त्रौषधिफरेः परेकषाप्रवेकेः कषुव्रक्मायैः साक्षात्परम्परया 
वा देहेऽचुपप्यमानेरवेयमानं हे मुनयो वित्त जानीन ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
१७२९ ॥ १५७३ ॥ 

कफ च- 
9 भ [क # अहङ्कारः स्प्रतिम॑धा देषो बुद्धिः सुखं धृतिः । 

इन्द्रियान्तरसचार इच्छा धारणजीविते ॥ १७४ ॥ 

स्वगेः स्वरश्च भावानां प्रेरण मनसो गतिः| 
3 निमेषद्चेतना यतन आदानं पाञ्चमोतिकम् ॥ १७५ | 

१. ख. गुणत्रोक्तक्रमे° । २. ख. न चमदश्च ° । ३. ख. रितिचतन्या० । ४, ग ॒तनायत्त 
अआदा०। 
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यत एतानि द्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः ¦ 
[9९ त [६ ¢ £ 

तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवंग इश्वरः ॥ १७६ ॥ 
अहङ्कृतिरहङ्क।रः; स्मरतिः प्राग्भवीयानुभवमावितसंस्कारोद्रोधनिबन्धना 

स्तन्थपानादिगोचरा, सुखमेहिकं, धति्धयम् , इन्द्रियान्तरेणं दृ्टेऽथ इन्दियान्तरस्य 
सचारो ्यमहमद्राक्चं तमहं स्परामिः इयेवमनुसन्धानरूप् इद्द्रियान्तरसंचारः-अत्रे- 

च्छाग्रयत्नचैतन्यानां स्वरूपेण ठिद्धतवं,पषेद्छोके तु गमनसलयवचनादिहेतुतयाऽऽर्थैकं 
लिङ्गत्वमित्यपौनरुक्तयम्--धारणं दारीरस्य , जीवितं प्राणधारणम्, खर्गोऽ- 
नियतदेहान्तरोपभोग्यः सुखविशेषः, सप्नः प्रसिद्धः--पूवंर्छोके तु स्वप्नस्य 
छमफलचयोत॑ंया लिङ्गम् , अत्र॒ सखस्येणेलपौनरुक्तैवम् -- मावानामि- 
न्दरियादीनां प्रेरणं; मनसौ गतिस्चतनाधिष्ठानव्याप्ता, निमेषः प्रसिद्धः, तथा 

पञ्चमूतानासुपादानम्] यस्मदेतानि िद्गानि मूतेष्वनुपपनानि साक्षात्परम्परया वा 
परमात्मनो बोतकानि दद्यन्ते तस्मादस्ति देहातिर्क्ति आत्मा स्थग इश्वर इति 
सिद्ध ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 

्ष्रेज्ञैसवरूपमाह-- 
थ € (~, ४ नद्रयाणि व्डन्द्रियाणि साथोनि मनःकर्मेन्द्रियाणि च | 

> [९ ^ अहङ्ारश्च बुदिद्च प्राथेव्यादीनि चैव हि ॥ १७७ ॥ 
५ [क प अनव्यक्तमात्मा क्षुत्रज्ः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । 

£ स © भूतर 
दशर: सन भूतस्थः सन्नसन्सदसच यः ॥ २७८ ॥ 

ुद्धीन्दियाणि श्रोत्रादीनि साथेनि शब्दादिविषयसाहतानि, मनः, कर्मन्धि- 
याणे वागादीनि, तथाऽदङ्कारे, बुद्धिस्च निस्चयाभिका, प्रथिन्यादीनि पञ्च भूतानि, 
अव्यक्तं प्रकृतिरियेतत् क्षेतमस्य योऽसावीश्वरः सवेगतः अत एव सदरपः प्रमाणा- 
न्तराग्राह्यलात् ; असन् अस्पषटप्रतीतिकत्वात् , सदसद्रूपोऽसावात्मा क्षतरज्न॒ इति 
निगद्यते ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 

१. ख. न्तरेणहिष््े° | २. ख. दोतनायालिङ्ग० । ३. ख. रुक्तयन् । तथा भावान 
४. ख. इति प्रसिद्धम् । ५ ग. क. क्षिच्रस्वरूप० । 
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बृद्धवदरत्पत्तिमाह-- 

बुद्धेरुत्पात्तेरव्यक्ता ततोऽहङ्कारसंभवः। 

तन्मात्रादीन्यहङ्कारादेकोत्तरगुणानि च ॥ १७९ ॥ 

सत्तवादिगुणसाम्यमव्यक्त; ततच्चिप्रकारायाः सक्वरजस्तमोमय्या बुदेरुत्पत्तिः 
4 क (५ (५ तस्याश्च वेकारिकस्तेजसो भूतादिरिति विविधो ऽहङ्कार उत्पदयते । तत्र तामसाद्वता- 

दिसज्ञकादहङ्कारात्त्मात्राणि, आदिम्रहणाद्रगनादीनि,-- तानि चैकोत्तरगुणान्युत- 
( भ ० 

यन्त-- चङ्ान्दद्रिकारकत्जसाम्या वुद्कमान्द्रयाणामुत्पात्तः | १५७२ ॥ 

युणस्वरूपमाह् - 

राब्दः स्परेर्च रूपं च रसो गन्धर्च तद्ुणाः । 
[स भे, $ (4 क क यो यस्मा्चिःरतरचेषां स तस्मिन्नेव छीयते ॥ १८०॥ 

तेषां गगनादिपश्चभूतानाम्. एकोत्तरद्वया पञ्च शब्दादयो गुणा वेदित 
(५ क 

व्याः | एषां च बुद्धयादेविकाराणां मध्ये यो यस्मात्पक्ृयादेरत्पनः स॒ तस्मिन्नेव 

सूक्ष्मरूपेण पल्यसमभये प्रटीयते ॥ १८० ॥ 

प्रकरणाथपुपततहरनाह- 

यथाऽऽत्मानं खजलत्यात्मा तथा वः कथितो मया | 

विपाकालिच्काराणां कमेणामीश्वरोऽपि सन् ॥ १८१ ॥ 

सत्तं रजस्तमश्चैव ुणारतस्यैव कीतिंताः । 

रजस्तमोभ्यामाविषटचक्रवद्धाम्यते ह्यसो १८२ ॥ 

अनादिरादिर्मार्चेव स एव पुरुषः परः 
लिङ्गन्ियग्राद्यरूपः सविकार उदाहृतः ॥ १८३ ॥ 

मानसादित्रिप्रकारकमेणां विपाक्षार्दा्वरोऽपि सनात्ा यथाऽऽत्मानं सृजति 

१. ख. स्मानिसृत० । २. ग. प्रखयसमीपे प्रमीयते | 
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तथा युष्माकं काध्थितः | सत्वादयश्च गुणास्तस्यैवौवियाविष्टस्य कीक्तताः | 
तथा स एव रजस्तमोम्यामाविषटश्चक्रवदिह संसरे चाम्यतालयपि काथेतन् । स 
एवानादिः परमपुरुषः इारीरग्रहणनाऽऽदिमान् कुब्जनवामनात्वादिविकारसहितः यथा 

स्थूलाकारतया परिणतो लिद्गरि्धियेश्च प्रायङ्प उदाहृतः ॥१८१।१८२॥।१८२॥ 
स्वर्भिमागमाह-- 

पित॒यानोऽजवीभ्यास्च यदगस्त्यस्य चान्तरम् । 
तेनािहोत्रिणो यान्ति स्वगेकामा दिवे प्रति ॥ १८४ | 

अजवीथी अमरमागः अगल््यस्य तस्य॒ च यदन्तरमसौ पितृयानः, तना- 
भिहोतिणः स्वगकामाः स्वगे प्रप्तुबन्ति ॥ १८४ ॥ 

कि च-- 
[3९ ५२, ९ ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेयुताः ¦ 

#२। तेऽपि तेनेव मार्गेण सयत्तपरायणाः ॥ १८५ ॥ 
ये च दानादिस्मतिकमेपराः सम्यग्दम्भरदहिताः तथाऽष्टाभिरात्मगुणैः-- 

“‹ दया क्षान्तिरनसूया शोचमनायासतो मङ्गमकार्षण्यमस्पहा ईति गौतमादि- 
परतिपादैत॑युक्ताः, तथा ये च सत्यवचननिरताः तेऽपि तेनैव पितृयानेन सुर- 
सदनमाप्नुवन्ति ॥ १८५ | 

नतु नमिनिकादि प्रतिसंचरेऽविकाध्यापकथ्रलयाद्रविदितवेदास्तस्योपसििना जनाः कथ. 
मभिहोत्रादिकं वमे करिप्यन्ति; कथन्तरां चकृतकमीणः स्वर्गमारगमधिरेश्षयन्ती - 

त्यत आह- 

तत्ताष्टाश्ीतिसाहस्रमूुनयो गृहमेधिनः 

पुनरावर्तिनो बीजभूता ध्प्रव्तकाः ॥ १८६ ॥ 
तत्र पितृयनेऽष्टाीतिसहससंस्या मुनयो गहस्थाश्रामेणः पुनराब्त्तिघर्माणः 

१. ख. रतस्य वाऽविशिष्टस्य ° ! २. ख. वामनादि विकार० । ३. ख. मद्यस्वरूप० । 
रा. ्रह्मरपदादु° । 9.--८. २३. । 
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सगदो वेदस्योपदेदकतया धमृतसप्रादुमवे बीजभूता; सन्तोऽभनिहोवादिधमेप्रवतेकाः। 
अतो न प्रागुदितदाषरसमासङ्ः ॥ १८६ ॥ 

कि च-- 

सप्तर्षिनागवीथ्यन्तर्दैवरोकं समाश्रिताः 

तावन्त एव मुनयः सवारम्भवरिवजिताः ॥ ८७ ॥ 

१. 0 

तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्खलयागेन मेधया । 

तत्र गत्वाऽवतिष्ठन्ते यावदाभूतसम्घ्रवम् ॥ १८८ ॥ 

सत्तषेयः प्रसिद्धाः, नागवीथी रेरवतपथः; तदन्तरे तावन्त एव अष्टाञ्ची 
तिसहस्रसंख्या मुनयः सवारम्भविवजिताः केवलज्ञाननिष्ठाः तपोव्रह्मचययुक्ताः 

तथा सङ्खत्यागिनो देवलोकं समाश्रिताः आमृतसम्प्टवं प्राकृतप्रख्यपयंन्तमव- 
तिष्ठन्ते | तत्र च स्थिताः सुष्टवादावाध्यासिकधमाणां प्रनतेकाः ॥१८७॥ १८८॥ 

कथृभूतास्ते एनय इत्यत आह- 
1 विदो | अ 

यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । 
क [ (४ [^> 

रखोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्च किञ्चन वाङ्मयम्॥१८९॥ 

यतो द्विविधादपि मुनिस्तमृहाच्चत्वारो वेदाः पुराणाङ्गवियोपनिषदश्च निव्य- 

भूता एवध्येतृपरम्परायाताः -अृत्ताः, तथा छेका इतिदहासात्काः, सूत्राणि च रानब्दा- 

नुश्ासनममांसागोचराणे, माष्याणे च सूत्रन्याख्यारूपाणे, यदन्यदायुर्वियाकं 

वाडमयं तदपि यत्सकाशचच्प्रृत्तं तथार्विधास्ते मुनयो धमेप्रवतेकाः । एवं सति 

वेद्य नानित्यतादोषभ्रसङ्ः ॥ १८९ ॥ 

ततः किमित आइ-- 

वेदाचुवचनं यज्ञो बह्यचयं तपो द्मः 

श्रदापवासः खातन्न्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ १९० ॥ 

१ ̀ छ. रावतपन्थाः तद० } २. क. गं. वेदस्यापिनानित्य° । ३. क. ग ॒किमित्याह* । 
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वेदस्य नियते सति तत्प्रामाण्यवखाद्रेदानुव्रचनादयः सत्वद्यद्रयापादनद्ररे - 
णाऽऽ्मज्ञानस्य हेतव इत्युपपन्नं भवाति | १९० ॥ 

कि च-- 
मेर्विजि ् 

स द्याश्रमेविजिनज्ञास्यः समस्तेरेवमेव त॒ । 
0 (५ 

द्र्टव्यस्त्रथ मन्तव्यः श्रोतव्यदच दहिजातिभिः ॥१९१॥ 

य एनमेवं विन्दन्ति ये वाऽरण्यकमाध्रताः । 
उपासते दहिजाः सत्यं श्रदया परया युताः ॥ १९२ ॥ 

यस्मानियतयाऽऽत्मप्रमाणम्तो वेदस्तस्मादसाबुक्तमार्गेण सकटाश्रमिभिनानाप्र- 
कारं जिन्ञासितन्यः | तमेव प्रकारं दशयति--द्विजातिभिद्रष्टन्यः अपरोक्षी- 
कतन्यः। तत्रोपायं दरायाति--““श्रोतव्यो मन्तव्यः?” इति | प्रथमतो वेदान्तश्रवणेन 
निर्णेतन्यः, तदनन्तरं मन्तव्यः, युक्ताभिरवचारथेतव्यः, ततोऽसौ ध्यानेषापरोक्ची 
मवति । ये द्विनातयोऽतिरायश्रद्धायुक्ताः सन्तो निजंनप्रदेशमातरिताः एवमुक्तेन 
मार्गेण एनमात्मानं सयं परमार्थमूतमुपासते ते मात्मानं विन्दन्ति रमन्ते 
प्राप्नुवन्ति ॥ १९३ ॥ ६९२ ॥ 

प्ाक्षिमागदेवयानमाह-- 

कमात्ते सभवन्त्यचिरहः शधं वोत्तरम् । 

अयनं देवलोकं च सवितारं सवेदयुतम् ॥ १९३ ॥ 
(4 खोकिकान् ततस्तान्पुरूषोऽभ्येय मानसो ब्य | 

करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ १९४ ॥ 
ते विदितात्मानः कमादन्न्या्यभिमानिदेवतास्थानेषु मुक्तिमार्गभूतेषु विश्रम्य 

तेः प्रस्थापिताः परमपदं प्रप्लुवन्ति । अर्चिवंद्विः, अहा्दनं, द्ुक्छपक्षः, तथोत्त- 

१. छ. ये चारण्य° । २, “'पानवोत्रह्म इत्यपराकं पुस्तके आनन्दाश्रममुद्रिते पठो 
दस्यते । ३. ख. विश्राम्यते; । 
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रायणं, सुरसद्म, सविता सूयः, वैद्युतं च तेजः;ः--तान् एवं क्रमादािरादिस्था- 

नगतान्मानसः पुरुषो ब्रह्मछोकभाजः करोति । तेषाह संसारे पुनरादृत्तिनं विद्यते, 

कितु प्राकृत प्रतिसञ्चरवसरे व्यक्तलिद्धशरीराः परमात्मन्येकौ भवन्ति॥ १९३॥ १९.४॥ 

पृत्रोक्तपिवृयानमाह- 

यन्नेन तपसा दनेर्ये हि स्वगेजितो नराः । 

धूमं निहा कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ १९५ ॥ 

पितृलोकं चन्द्रमसं वायं वृष्टि जरु महीम् । 

ऋमात्ते संभवन्तीह पुनरेव बजन्ति च ॥ १९६ ॥ 

एतद्यो न विजानाति माभैदितयमात्मवान् । 

दन्दशूकः पतङ्खो वा भवेत्कीरोऽथवा कृमिः ॥ १९७॥ 

ये पुनर्विहितैक्षदानतपोभिः घखर्मफरमोक्तारस्ते क्रमाढ मादिचन्द्रपयेन्त- 

पदाथीभिमानिनीर्देवताः प्राप्य पुनरेव वायुदृष्टिजलमूमीः प्राप्य रत्रह्यायनरूपेण 

सुक्रत्मवाप्य संसारिणो योनिं व्रजन्ति । एतन्मागेद्रयमप्रमत्तो यो न विजानाति 

मार्मद्मोपायभूतधमीनुष्ठानं न करोति असो दन्दद्युको सुजङ्गः पतङ्गः शक्भः 

कृमिः कीटो वा मवेत् ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ १९७ ॥ 

उपासनाव्रकरमाह 

उरस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तर करम् । 

उत्तानं किञ्चिदुन्नाम्य सुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ १९८ ॥ 
(+ ¢ दन्तेदैन्तानसं ) स्पृ 

निमीलिताघ्चः सत्वस्थो दन्तेदन्तानसस्परान् । 

तालुस्थाचल्जिहश्च संवृतास्यः सुनिर्चरः ॥ १९९ ॥ 

संनिरुभ्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः । 

दिगुणं त्रिगुणं वाऽपि प्राणायाममुपक्रमेत् ॥ २०० ॥ 
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ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हदये दीपवत्मु 
धारयेत्तत्र चाऽऽत्मानं धारणां धारयन्ुधः | २०१॥ 

ऊरुस्थाबुत्तानौ चरणो यस्य स तथोक्तः बद्धपश्मास्तनः, तथोचाने सम्थकरे 
दाक्षिणमुचानं न्यस्य मुखं किञ्चिद नाम्योरसा च विष्टभ्य स्तम्ययित्वा तथा निमी- 

िताक्षः, सचवस्थः कामक्रोधादिरहितो, दन्तेदन्तानसंस्पर्शयन , तथा तदुनि 
सिता अचला जिह यस्य स तथोक्तः, तथा सवतास्यः पिहिताननः, सुनिश्वटो 

निष्प्रकम्पः, तथा स्म्यगिन्द्रियसमूहं विषयेभ्यः प्रत्याहत्य नातिनीचास्तनो नाव्यु- 

च्छितासनो यथा चित्तविक्षेपो न मवति, तथोपविष्टः सन् , द्विगुणे त्रिगुणं वा 

प्राणायामाभ्यास्मुपक्रमेत् ; ततो वर्खकृतपवनन योगिना योऽसौ हदये दीपवदप्र- 

क॑म्पः प्रभुः स्थितोऽसों ध्यातव्यः, तत्र च हृदि आलानं मनोगोचरतया घार- 
येत् । तथा धारणा च घारयेत् । घारणाठरूपं च जान्वग्रभ्रमणेन -- च्छोटिका- 
दानकालो मात्रा ताभेः-प्दरमात्राभिरधमः प्राणायामः, त्रिश्चद्धिमध्यमः, पञ्चचत्वा- 

रिशाद्धिरुत्तमः इति | प्राणायामत्रयामिकंका धारणा; तास्तिस्रो योगशब्दवाच्याः,ताश्च 

धारयेत् | यथोक्तमन्यत्र--**सभम्य च्छोटिकां ददाप्कराग्र जानुमण्डठे | मात्राभिः 

पञ्चदशभिः प्राणायामोऽघमः स्मृतः ॥ सध्यमो द्विगुणः श्रष्ठल्िगुणो धारणा तथा | 
क (0, 0 

त्रिभि्घमिः स्मतैकेका ताभिर्यागस्तथव च || १९८ \] १९९ ॥ २००॥ २०१॥ 

धारणासकयोगाभ्सिग्रयोननमाद-- 
९. ~. ^<, .6 (~ 

अन्तधानं स्पतिः कान्तिरणिः श्रोज्रज्ता तथा। 
9 (८ त्सञ्य = 

निज शरीरयत्सञ्य परका।यप्रवेरानम् ॥ २०२ 
थानां 6. $ छ [न 2 कसक 9५ 

अ न्दतः स्दटयाग। सह् टक्षणम् | 

५ के के त्य जन ० ल्प 9 

सड याम न्दृहमस्तत्वाय कट्पत ॥ २०२३ ॥ 

१. ल॒ तानसंपृश्चन्० । २. ग. कम्पस्तया मम्यक् श्थतोऽसा० । ३. ख. चरतया धारयेत् 
धारणामवधा० । ४. ख धारणामवधार० । ५. त. य. स्याय प्रयाजन० ¦ ६. ख. योगसिद्धि. 

ि० । ‹ सिद्धेस्तुटक्चः इति अपगकपुस्तके आनन्दाश्रममुद्रिते पाठः} क. योगतिद्विस्चल- 

क्षण 

156 
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अणिमाप्राप्या, परैरद्स्यलमन्तघानं, स्मृतिरतीद्धियेष्वर्थ्ु मन्वदेरिव स्मरणं 
कान्तिः कमनीयता, दष्टिरतीतानागतेष्वप्यर्थेषु, तथा श्रोत्रह्ता अतिदर्वीयसि 

देरोऽभिन्यञ्यमानतया श्रोत्रपथमनासेदुषामपि शब्दानां चानृता, निजशरीरत्यागेन 

परशारीरप्रचेशनं, स्ववाज्छावशेना्थानां करणनिरपेक्षतया सष्टिः,-इयतदोगस्य सिद्धे. 

टृक्षणे छिङ्धम् । न चैतावदेव प्रयोजनं, किं तु सिद्धे योगे यजन्देहममृतत्वाय कल्पते 

ब्रह्मत्वप्राक्षये च प्रभवति ॥ ९०२ ॥ २०३ ॥ 

यज्ञदानाद्यसंभवे सतश्द्धातुभायान्तरमाई- 

अथवाऽप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकमो वने वसन् 
(क 

अयाचितारी मितसुग्परां सिद्धिमवा्मयात् ॥ २०४ ॥ 
| 

अथवा यक्तकामी अनिषिद्धकमीं अन्यतमं वेदमभ्यस्यन् एकान्त्ची- 

लछोऽयाचितमिताशनापादित्षच्वह्युद्धिरात्मोपासनेन परां मुक्तिलक्षणां सिद्धि- 

प्राप्नोति .॥ २०४ ॥ 
किं च-- 

न्यायागतधनस्तच्वद्याननिष्टोऽतिथिग्रियः 

श्रादकत्सयवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥२०५॥ 
क (किप 

सल्मतिप्रहादिन्यायेनोपाजितधनः अतिथिप्रूजातत्परः निलनेमित्तिकश्रद्धानु 

छ्ानानिरतः सयव॑दनसीटः सर्नीत्मतत्तध्याननिरतो गृहस्थोऽपि यैस्मान्मुक्तिमवाप्नो - 

ति तस्मान केवस्मैहिकपासिज्यपरिप्रह एव सुक्तिसाघनम् ॥ २०५ ॥ 

॥ इष्यध्यात्मप्रकरणम् ॥ 

भतिन 

1 व 
वा 

$, ख. तुष्ठाननिरतः मृहस्थोऽपे० । २. क. स्थोऽपि दहि सन् यस्माश्पु० । 



अथ प्रायाधित्तप्रकरणम् ५ 
(१) कमविपाकः 

^ वणीश्रमेतराणा नो ब्रूहि धर्मानरेषरतः।' ह्यत्र प्रतिषायनया प्रतिक्चात- 
पडिधधर्ममभ्ये पञ्चप्रकारं धमममिधायाधुनात्रशिष्टं नेमित्तिकं धर्मजातं 

ग्रायदिचत्तपदाभिदर्प्यं प्रारिप्सः प्रथमतस्तसराचनायमधिकारितिरेर्ष- 

रद् शनाप्रं चाथवादर्प कर्मविपाक तावदाह-- 

महापातकजान्धोरान्नरकानप्राप्य दारूणान् । 
¢ त्प लनं ७) 4 0 

कमक्षयालख्मजायन्तं सहापाताकनस्त्वह् ॥ २९०६ | 

ब्रहमहलयादिपञ्चकस्य महापातकसंज्ञा ““ ब्रह्महा मयपः'इयत्र वक्ष्यते, तयोगि- 
नो महापातकिनः ते महापातकजनिततांस्तामिखादेनरकान्स्जनितदुष्कृतानुरूपान् 
घोरानतितीत्रतरेदनापादकत्वेनातिमयङ्करन्दारणान्दु खकभोगनिर्यान् प्राप्य कमे- 
क्षयात् कमजन्यनरकदुःखोपमोगक्षयादनन्तरं कमेशेषात्पुनरिह संसारे दुःखबडइक- 

श्वसृगाादितियेग्योनिषु प्रकर्षण भूयोभूयो जायन्ते । महापातीकेम्रहणामतरेषामप्युप- 
पातक्यादीनामुपलक्षणम्-- तेषां च तियेगादियोनिप्रा्तवक्ष्यमाणत्वात् ॥ २०३६ ॥ 

महापातकानां ससास्प्राप्तएक्त्वा तदश्षमाह-- 

मरृगाश्वसूकरोष्ाणां बह्यहा योनिर्खच्छति । 

खरपुल्कसवनानां स॒रापो नात्र स्यः ॥ २०७॥ 

कूमिकीटपतङ्त्वं खणहारी समाभ्रुयात् । 

तृणगुस्मटतात्वं च क्रमशो गुरुतस्पगः ॥ १०८ ॥ 

मगा ह॑रिणादयः, सूकरो प्रसिद्धाः, तषां योन ब्रह्महा स्वकमंरोषेण 

पराप्नोति । खरो रासभः, पुस्कसः प्रतिखोमनिषदेन दद्रधां जातः, बेदेहकेनाम्बष्ठयां 

जातो वेनः, तेषां योनी; सुरापः प्राप्नेति । कृमयः सजातीयसंभोगनिरपेक्षा मांस- 

विषठागोमयादिजन्याः, ततः रकिचित्स्युकतराः पक्षाध्थिरहिताः सजार्तायस्म्भोगरहि- 

१, आ० १.1२. प्रा २२७ 1 ख. स्थिररिताः पिपीङि° ! 
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ताः पिपीटिकादयः क्रीटाः, पतङ्खः दारभः, देषां योनि ब्राह्मणस्वणेहारी 
प्राप्नुयात् । तृणं कारादि, गुस्मर्ते प्रागुक्त ; तजञ्जातीयतां क्रमेण गुरुतल्पगः 

प्राप्नाति । एतच्चाकामङृतविषयम् , क।सकारक्ृते तन्याम्वपि दु :खबहुख्यानिषु 
संसरन्ति ; यथाऽऽह मनुः--““ श्वसूकरखरोष्टणां गोजाविमृगपाक्षेगाम् । चण्डाट- 

पुल्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ कमिरकाटपतङ्गानां विदसुजां चैव पक्षिणाम् | 
हिस्लाणां च पिशाचानां स्तनो विप्रः सहस्रशः ॥ दताहि सरटानां च तिरङ्चां 

चाम्बुचारिणाम् । हिस्ाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रस्सहश्रशषः ॥* द्तोणेनाभः, 

सरटः कृकलासः । “'तुणगुस्मरतानां च क्रव्यादां दंषिणामपि । शूरकरम॑कृतां चैव 
रेतसो गुरुतस्पगः।) ईति ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 

करि च॑-- 

बरह्यहा क्षयरोगी स्यात्॒रापः उयावदन्तकः ¦ 

हेमहारी त॒ कुनखी द्डचमो गुरुतस्पगः ॥ २०९ ॥ 

यो येन सवस्त्येषां स तद्धिङ्खोऽभिजायते । 

एवं रौरवादिनरकेषु खसृकरखर्रदियोनिषु च दारुणं दुःखमनुभूयानन्तरं 
दुरितरेषण जननसमय एव क्षयरोगादिलक्षणयुक्ताः प्रचुरेष मानवशरैरेषु संसरन्ति। 
वैते ब्रह्महा क्षयरोगी राजयक्ष्मी भवेत् । निषिद्धसुर॑पी स्वभावतः कष्णदरानः | 

्रह्विणहेम्नो ईती कुस्षितनादिच्छम् । गुरुदारगामदिश्चमववं कुष्ठिताम् । एतेषां ब्रह्म 

हादीनां म्ये येन पतितेन "यः पुरुषः संवसति स तद्टिङ्खऽभिजायत ॥ २०९ ॥ 

क च--- 

अन्नहतांमयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥ २१० ॥ 

धान्यभिश्रोऽतिरिक्ताङ्ः पिशुनः पूतिनासिकः । 
तैखहत्तैटपायी स्यात्पूतिवक्स्तु सूचकः २११ ॥ 

5१. ख. गोवानिमृग० । २.--१२ ५५. -८ | २. एवेच तियनुःदुरत्तीणोनां 

मातुप्यये रक्षणानि भवन्तीत्याह । ग. किंचेतिनास्ि । ४. क. सूकरादियोनि ° । ५. के. प्रवरषु | 
६. ख. रन्ति । व्रह्महक्च० । ७. खः रापानी स्वभा०।८ ख. हेम्ना हती० । ९. क, 

कुस्सितनघत्वं ° । 
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अन्न्यापहता आमयावी अनीणानः ; वागपहारकोऽननङ्ञाताध्यायी 

पुस्तकापहारि च मृको वागेद्धियविकदो मवेत् ; धान्याभिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः षडङ्क- 

च्यादिः. पिद्यनो विच्यमानपरदोषप्रच्यापनशाङिः प्रतिनातिकः दुगन्धनाक्षिकः 

तटस्य हतौ तैट्पायी कीटविशेपो मवति । मूचकोऽसदोषसंकीतनो दुर्गन्धिवदनों 
जायते । एतच्च ॒तियक्तपराप्युत्तरकाट मानुपदरीरप्रानो दरष्टव्यम्ू--“ध्यद्रा तद्रा 

परद्व्यमपहयय बलान्नरः । अवद्यं याति तियेक्तं जग्ध्वा चवाहृतं हषिः॥ ” इति 
मनुस्मरणात् ॥ २०९ ॥ २१० ॥२१९१॥ 

किच - 

परस्य योषित हृत्या बह्यखमपहुसय च 

अरण्ये निञटे देर मवति वह्यराक्षसः ॥ २१२ ॥ 

यः परदारानपहरति, ब्रह्मस्वं च सुणन्यतिरिक्तमपहरति, असावरण्ये 

निजे हेरो ब्रह्मराक्षसोभूतविदपी जायते ॥ २१२ ॥ 

किं च-- 

हीनजातौ प्रजायेत पररत्नापहारकः । 

पत्रराकं शिखी हृत्वा गन्धज्छुच्छरुन्दरी शुभान्॥२१३॥ 

्नजातौ हैमकारास्यायां पक्षिजातौ पररत्नापंहारको जायते । तथा च 
मनुः--` मणिमुक्ताप्रवाकनि हृत्वा लोभेन मानवः | विविधानि च रत्नानि 

जायते हेमकवृपु ॥') ईति । पतात्मकं शाकं हृत्वा मयूरः, डभान् गन्धानपहत्य 

छुच्छुः राजदुहिताख्या मूत्रिका जायते ॥ २१३ ॥ 
करै च- 

मषको धान्यहारी स्यायानयु्ठः कपिः फलम् । 
€> ^^ 

जटं छवः पयः काको गृहकारी ह्यपर्करम् ॥ २१४ ॥ 

१. क. शीट दुरन्धिनाति० । २.--१२. ६८. । ३. ख. रलनादयपहार० । ४.-- 

१२. ६१, | ५. क. चुछन्द्रिः, छंछंदरीराज ० । 
भैष 
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मधुदंशः पट गृध्रे मां गोधाि बकस्तथा 

श्चि्री वचं श्चा रस तु चीरी खवणहारकः ॥ २१५ ॥ 

धान्यहारी आशुः ; यानं हृतवष्टूः ; फटं वानरः ; जलं ष्टवः दीकट- 
व्रिखाल्यः पक्षी ; पयः क्षीरं काको ष्वाह्भूः ; गृहोपस्करं मुसटादि दुला गृहकारी 
वरटल्थः ; कोटविरेषः | मधु हृता दंश्ञाल्यः काटः ; पटं मांसं, तत् ट्वा 

गृध्राह्यः पक्षी ; गां दूता गोघाख्यः प्राणिविशेषः ; अनं हृत्वा बकाख्य॑ः पक्षी ; 
वं दृत्वा श्िती ; इश्ष्वादिरसं हृता सारमेयः ; ख्वणहारी चीर्या्यः उचैःस्वरः 
कटिः ॥ २१४॥ २१५ ॥ 

[१ भ, क, = क एवं प्रदृशेनाये फिन्वि्क्ला प्रतिद्रव्यं टके वक्तुम शनेरेकोपाधिना कर्मीविपाकं 

दरोयितुमाह-- 

प्रदरनाथमेतत्त॒ मयोक्तं स्तेयकर्मणि । 

द्रव्यप्रकारा हि यथा तथैव प्राणिजातयः ॥ २१६ ॥ 

द्रव्यस्यापहियमाणस्य यादृशाः प्रकाराः तादृशा एव (प्राणिजातयः स्तेयकम- 
ण्यपहतारो भवन्ति ; यथाकांस्यहाी हंस इति । अथवा यत्फङसाधनं द्रव्यमपहराति 

तत्सात्रनव्रिकरः ; यथा पङ्खतामश्रहारक इति । राद्भन क्वाचेद्विरेषो दर्दितः-- 

^: ब्रह्महा कुष्ठी, तेजसापहारी मण्डी, देवव्राह्मणाकरोश्चकः खलरतिः, गरदागिदाबु- 

न्मत्तो, गुरं प्रतिहन्ताऽपस्धारी, गोघश्वान्धः, धमेपत्नीं मुक्ाऽन्यत्र प्रवृत्तः ₹ब्दवेधी 

प्राणिविदषः, बुण्डर्च। मगभन्ञा, दवन्रह्मगघ्वप्रहाद्च पाण्डुरोगी, न्यासापहारी च 

काणः, च्नीपण्योप्रजीवी पण्डः, कोमारदारत्यागौ दुर्मगः, गृषैकाशी वातगुद्मी, 
अमध्षयभक्षकतो गण्डमाटी, ब्राह््णाीगामी निकौजी, ऋूरकमां वामनः, वच्रापहारी 
पतङ्गः; साय्यापहारी क्षपणकः, शङ्खञयुक्स्यपहारी कपटी, दीपापहारी कौशिकः, 
मित्रध्रुक् क्षयी, मातापित्रोराक्रोशः खण्डकारः' इति । गौतमोऽपि कंचिद्धिरोषमाह 

१. क. रोकट बिरा० । ग. शक्टविखाख्यः० । २. ख. चटकाख्यः कीट० । ३. ख. 
दूत्वा बराकाख्यः> । ४. ग. पृष्टाकोटन्यायेन वक्तु° । ५. ख. देवन्रहमस्वदरः । ६. ख. 
उच्छिन्नज० । ग. च्छ्न जङ्खचर० । 
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(४ 

--* अन्रृतवागुल्वटः मुहुमुहुः सर्ग्रवाक् , जलादरो दारत्यागी, कूटसाक्षी 

छीपदी उन्नजङ्गाचरणः, विवाहविप्तकता छ्िनाष्ठः. अवमूरणः छिनहस्तः, 
मातृ्नोऽन्धः. स्नुषागामी बातदषणः. चतुष्पथ विप्मूलविसजेने मूतरच्छी. 

कन्यादृषर्कः ण्डः. ईष्याटुमेशकः, पित्रा विवदमानोऽपस्मारी. न्यासापहारो 

अनप्यः, रत्नापहार अव्यन्तदरिद्रः, विद्याविक्रयं पुरुषधृगः; वेदविक्रयी द्रर्पी. 

बरहुयाजको जटष्ट्वः, अय,.उ्ययाजको वराहः. अनिमन्वितभोजी वायसः. मष्ट. 

कभोर्ज। वानरः, यतस्ततोदनन्माजारः, कक्ष्वनदहनात्वघ्ोतः; दारकाचा्य मुख- 

धेगन्धिः, पदुषितमोजी कृमिः, अदत्तादायी बटीवदंः, मत्सरी भमरः, अग्नयु- 

त्तादी मण्डलकुष्ठी , सद्राचार्यः श्वपाकः, गोहतो सपः, लेहापहार क्षयी, अना- 

पहार अजीर्णी, ज्ञानापहःरी मकः, चण्डा्टीपुच्कसीगमने अजगरः; प्रत्रजता- 

गमने मरापिराचः, शद्धीगमने द{घकीटः, सवणोभिगामी दारदः, जढहारी मत्स्यः, 

क्षीरहारी बलाकः, वाधुषिकोऽङ्गहीनः, अविक्रेयविक्रयी गृध्रः; राजमरहिषागामी 

नधुसकः, राजक्रोशको गदभः, गोगामी मण्डूकः; अनध्यायाध्ययने सुगाटः; 

परदभ्यापहारी परेष्यः, मत्स्यवघे गभवाप्ती, इव्येतेऽनृष्वेगमनाः ” इति । 

चखियोऽप्येतेषु निमित्तेषु पूर्वोक्ताख्वेव जातिषु सखरीत्वमनुभवन्ति ; यथाऽऽह मनुः 

५४ च्चियोऽष्येतेन कव्येन कर्त्व दोषमवाप्नयुः ] एतेषामेव जन्तूनां भायाल- 

मुपयन्ति ताः ॥ " ईति । एतच क्षयिलवादिकक्षणकथनं प्रायश्चित्तोन्ुखी- 

मूतब्रहमहादुद्गजननार्थ, न पुनः क्षयित्वादिकक्षणयुक्ताना द्रादशवाधिकादि्रतप्राप्ययः 

ससशनिवच्यर्थं च । तथा हि । पापक्षयाथं प्रायश्चित्तम् 1 न च प्रारन्धफल्पापा- 

पूर्वबिनारो किञ्चन प्रयोजनमस्ति -न हि कायुकनिरुक्तो बाणो रक्ष्यवेषे वेडस्त- 

ययापारस्य वा सत्तां पुनरयेक्षते, न च तदारन्धफकनाशोऽर्थ प्र्रनाश्चोऽन्वेषणीयः-- 

न॒हि निमित्तकारणमूतचक्रचीवरादिविनारेन तदारन्धकरकादावनक्चः; न च 

यैसर्मिक कौनस्यादिकं प्रयनेतु शक्यते | किं च नरकतियग्यान्यादिजन्यदुःखप- 

रम्परामनुभूय त्वं 1 कौनस्यादिको विकारश्चरमं फलम् । तेन॒ चोत्पन्नमात्रेण 
[1 

१. उच्छि्रन० । २ ख. अवशुरणी ° । क. अवगोरणछि* । २. ख. षण्टः० । ३. ख. 

कल्पेनदूला० । ४.-- १२. ६९. । ५. ख. निकृत्यथं वा । &. ख. उभूयःस्य ° । 
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सछ्रकारणाप्रवनारो जन्यत--मन्थनज्ञनिता्युञ्क्षणिनेवारणिक्षयः ¦ तध्मानन पापै. 
विनाज्ञा्थं व्रतचयौ. नापि सव्यहारा्थम् । न॒हि शिष्टाः कुनस्यादिभिः सह 
सबन्धं परिहरन्तिः प्राचीनक्षयात्पापनारोन सेव्धवहाथत्व्यापि सिद्धनार्थो त्रतच- 

= ® यया | यत्त् वसिष्ठनोक्त--““ कुनखी स्यावदन्तश्च इच्छं द्वादशरात्रं चरेद ” इति 
क 

0 क (~ थ { तःक्षामवत्यादिवर्नामित्तिकमात, न पुनः पापक्षयार्थं संबव्यवहाथसिद्धयर्थं वेति 
मन्तत्यम् ॥ ५१६ | 

कि च-- 

यथाकमं फलं प्राप्य तिं कार्पर्ययात् । 
जायन्ते ठक्षणथ्रष्टा दस्रः पुरुषाधमाः ॥ २१७ ॥ 

यथाकम स्वदुष्कतानतिक्रमेण तदनुरूपं नरकादि फर ीयंत्त॒ च प्रापय 
कालक्रमेण क्षणे कमणि दुष्टखक्षणा दसख्िाश्च पुरुषेषु निकृष्टा जायन्ते | २१७ ॥ 

के च-- 
क क [१ ६ क 

ततो निष्कस्मषीभूताः कुर महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमच्िताः ॥ २१८ ॥ 

ततो दुरक्षणमनुप्यजन्मानन्तरं निष्कस्मषीभूता नरकादुपमोगद्वरेण क्षीण. 
पापाः भागभवीयसुङृतरोषेण महाकुरे भौगसंपना जायन्त ॥ २१८ ॥ 

-----(:0;) 

[प (५ 

(२) महापातकादिनिमित्तपरोगणनम् 

एव प्रायङ्चितेषु प्ररोचता्थं कमेविपाकमभिधायाप्रना तैप्ववायिकारिणं निरूपयितुमाह-- 

विहितस्याननष्टानाननिन्दितस्य च सेवनात् 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमच्छति ॥ २१९ ॥ 

तस्मात्तेनह कतंव्यं प्रायश्चित्तं विशये । 
एवमस्यान्तरात्मा च खोकर्चैव प्रसीदति \ २२० ॥ 

१. क. पापादिनाश्चा्थे त्रत । २.ख. ब्रतपरिवर्था० । ३. ख. हारातरस्या० 
9.--३०६. ¦ ५. ख. स्वकृतदुष्कृता० । 



प्रायञ्चि त्प्रकरणम् | समिताक्षरा १२४९, 

विहितेति यदावद्यकं संब्योपासना्निहोत्रादेकं नित्यम्, अश्युचिस्य 

शादो नैमित्तिकल्वेन चोितं स्नानादिकं च तदुभयमुच्यते। तस्याकरणात् निन्दितस्य 

निषिद्धस्य सुरापानद्रैः करणात् इद्धिथाणामनिग्रहाच्च नरः पतनमृच्छति प्राप्रोति, 

प्रयवायी मवतीत्ति यवत् । ननु `" इद्धियार्थषु सर्वे न प्रसञ्येत कामतः | 

इतीन्दियप्रसक्तेरपि नेषिद्धः्वाननन्दितम्रहणेनेव गताथेत्वात्किमथम् `" अनि- 

्रहाचेच्धियाणाम् ? इति प्रथगुपादानम्  सत्रोच्यते | इष्धिथप्रसाक्ैनिषेधंस्य 

तेकान्ततः प्रतिबेधरूपता स्नातकत्रतमध्येऽध्य पाठात्तत्र च “¦ त्रतानीमानि घार- 

येत् › ईति व्रतशब्दाधिकारानजृश्चवणाचेन्दियप्रसक्तिप्रातिषेवकः संकट्पं विधायते । 

स चोमयरूप इति प्रथगुपादानम् ॥ ननु विहिताकरणात् प्रत्यवतीति कुतोऽवासे- 

तम् ? न तावदग्चिहोत्रादिचोदना पुरुषप्रवतेनामिकाननुष्ठानस्य प्रयवायहेतुतामा- 

क्षिपति । विषयानुष्ठानस्य पुरूषाथत्वावगतिमात्रपयवसायिनी हि सा । तावन्मात्रेण 

प्रृस्युपपत्तेनं पुनरकरणस्य प्रयवायहेतुल्मपि वाक्त--क्षीणश्चाक्तेवादनुपपत्तेः । 

कि च यदप्यनुपपच्युपशमेऽपि प्रहरत्तिकिद्धवथमथान्तरं कल्प्यते-- तहिं निषिच्य 

मानक्रेयाजन्यप्रयवायपरिहाररथतयेव तद्वजनस्य पुरुषाथत्वसिद्धावपि फखान्तरं 
^ 

कसप्येत | न चेतत्कस्यचिदपि संमतम् । ननु यथा निषिद्धेष्वथवादावगतप्रयवाय- 

परिदारार्थतयैव पुरुषाथत्वं तथा विहितेष्ववादावगताकरणजन्यप्रयवायपरिहाराथेता 

कस्मान स्यात् 2 मेवम् । न हि सवेत्रागनिहोत्रादिषु ताद्यविधाथवादाः सन्ति| न 

८विहितस्याननुष्ठानानरः पतनमृच्छति । '› इतीयं स्परृतिरेव वाक्थशषस्थानीयेति 

चतुरश्रम् । न हि वक्यन्तंरप्रमिते कर्ये वाक्यान्तश्णाथुवादः संभवति | मवतु 
वा कथाश्चिदेकवाक्यतयाऽथवादः, तथाऽपि नामावंह्पं व$ताकरणं कायौन्तरं 
जनयितुं क्षमते । ननु “उरे चैवातिसारे च कङ्खनं परमोषधम्? इत्यायुर्वेदवचना- 

द्वोजनामावखूपं ठङ्कनं उ्वरश्चान्ति जनयतीति यथाऽवगम्यते तथाऽत्रापि मवतु । 
मेवम् । यतो नात्रापि लद्खनाञ्ज्वरशान्तिः; रविं तर्हिं? ज्वरनाराप्रतिबन्धकमभो- 
जनाभवे सति जठरानरूपरिपौकजनिताद्भातुसाम्यादिति मन्तव्यम् । तस्मात् “'वि- 

१. ख. यमुच्यत । यस्याकर ० । २. मनुः ४. १६.। ३. ख. निषिद्धस्य ० ४.--४. १३. 

५. ख.प्रवतैनात्मकानठु०। ६. ख. पिनीर्हिसा०। ७. छ. मानम्रत्यव० । ८. ख हारा तम्यव०। 

९. त. तेष्वप्यथै० | १०. ष. चतुरखम्० 1 ११. ख. न्तरप्रमाते° । १२. स. नाभाव्ररूपवि. 

हिता ० । १३. ख. पसिाकननताद्रातु° । 
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१२५० याज्ञवस्क्यस्मृतिः  प्रायशिनत्ताध्याये 
8 (7 हितस्थाननुष्ठानान्नरः पतनसृच्छति ।*> इति कथमस्याः स्मतेगंतिरिति वाच्यम् । 

उच्यते ! अग्रिदोचादे्रषयाधिकारामिद्धिपप्रलयवायाभिप्रायेणेति न दोषः | ननु 
--“"वन्ताद्युल्कासखः प्रेतो विप्रो भवति विच्युत । अमेध्यकुणपाशी तु क्षत्रियः 
कटप्रतनः | मेत्रा्षव्योतिकः प्रेतो वैदो मवति प्रयु । चैमराकस्तु भवति 
यद्रो घमत्छिश्नच्च्युतः। * इ्येतानि विहिता्करणप्रल्यवायपराणि मनुवचनानि 
कथ घटन्ते ° उच्यते । यथा वान्तमद्नत उन्कया वा दद्यमानमुखस्य 
दःखं, तथाऽस्यापि विहितमकुवेतः पुरुषस्य पुरषाधासिद्वेरियकरणनिन्दनम- 
चु्ठानप्ररोचनाथमित्यीविरोघः । वद्या ॒प्रागमवीयनिषिद्धाचरणक्षिक्तविीदितानुष्टान 
विरोधिरागाटस्यादिजन्यं बान्ताद्युत्कामुखपरेतत्वादेखूपमिति न॒ ववचिदमावध्य 
कारणतेति सन्तन्यम् | ननु पुश्वटीवानरखरदृष्टमिथ्यामिरास्तादौ विहिताकरणा- 
दिनिभित्तानामन्यतमस्यापि अभावात्कथं प्रव्यवापिता, कथं च तदभावे प्रायश्चित्त 

परिधानम् 2 उच्यते । अस्मदरेव पापक्षयाथं प्रायाक््वत्तयिधानाञ्जन्मान्त- 

राचर्तनेषिद्धसेवादिजन्यं पापाप्रू्च समाक्षिप्तमिथ्यामिरापादिकं तन्निमित्प्राय- 
र्चित्तापनोद्यमनेनायुष्ठितीति कट्प्यते--पुरुषप्रयत्ननिरपेकषेणं का्थिरूपपापोत्पत्यनु- 

पपत्तेः | न च पुं्चस्यादेगत प्रयत्नेन पुरुषान्तरे पापा्पत्तिः कर्तसमवापित्व- 

नियमाद्धमाघमयोः] तस्माघुक्तेव प्रायार्चत्त निमित्तत्रयपरिगणना। तथा च मनुः- 
{‹ अकुबन् विदितं कमे निन्दितं च समाचरन् | प्रसक्तस्चेन्धियार्थषु प्रायसवत्ती- 

यते नरः|” ईति} नरमप्रहणं प्रतिखोमजातानामपि प्रायस्चित्ताधिकारप्राप्यर्थम् | ते- 
पामप्य्हिसादिसाधारणघमेट्यत्क्रिमसंमवात्; यस्मादेवं नि.वरेद्धाचरणादिना पयवे. 

ति तस्मात्तेन कृतनिपिद्धसेवादिना पुरुषरण प्रायरिषत्तं कतन्यमिहटके परत्र च 

विश्ुद्धवथम् ॥ 

परायस्चित्तरशब्दर्चायं पापश्चयर्थे नैमित्तिके क्मविरोषे रूढः | एवं 

प्रायश्चित्ते छते अध्यान्तराता शुद्धतया प्रसीदति, टोकस्चायं संव्यवहत प्रसीदति 

एवं च वदतेतदर्दितम्-नेमित्तिकोऽयं परायर्िवत्ताधिकारः, तंत्रार्थवादगतदुरितः 
~ 4 क 

क्षयोऽपि जतिष्टिन्यायेन साध्यतया स्वीक्रियते । न च दुरितपरिजिहासुनाऽनुष्ठीयत 

१. ल. विप्रो धमीत्छकाच्च्युतः०। २. मनुः १२ ७१.७२ 1 ३. ख ॒निरपेक्षयेण०। ४,-- 

११. ४४ 1 ५, ख. तत्र चाथवा० । 



प्राय्वततप्रकरणम् | साभेताक्षरां १२५१ 

इत्येतावता कामाधिकाराशङ्का काया ; यस्मात् मनुः--“ चरितव्यमतो निसं 

प्रायश्चित्तं विलद्धये ! निन्य ठश्चणथुक्ता जायन्तऽनिष्छरतन सः ॥'' इन्यकरण 

दोषरश्रवणनावद्यकत्वागमाः ॥ २१९ 1 २२० ॥ 

प्रायरिचत्ताकरण दोषमाह--- 

प्रायरिचत्तमक्वौणाः पापेषु निरता नराः । 

अपर्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्यान्ति दारूणान् ॥ २१२ \ 

पपिषु शाद्वायञ्यतिक्रमजनितेषु प्रसक्ताः पुरुषाः अपश्च पना मया 

दृष्तं कृतमिव्यवमद्रेगराहिता; प्रायदिचित्तमङुवणाः दुः सटानरकान्प्रप्ठुबन्ति।२२१॥ 

नरकस्वस्पं विव्र्वनाह्-- 

ताभ्रिस्रं खषट्र् ङ च महानिरयरादमटी । 

रौरवे कुड्मटं पूतित्तिकं कारसूत्रकम् ॥ २२२ ॥ 

संघातं रोहितोदं च सविषं सप्रपातनम् ¦ 

महानरककाकोर संजीवनमहापथस् ॥ २२३ ॥ 

अवीचिमन्धतामिखं कुम्भीपाकं तथेव च । 

असिपत्रवनं चव तापनं चैकविंशकम् ॥ २२४ ॥ 

महापातकजे्षोररपपातकजेस्तथा । 
अन्विता यान्यचरितप्रायरिचत्ता नराधमाः ॥२२ू } 

तामिलप्रमृतीस्तापनपयैन्तानेकविशतिनरकानन्वथेसंज्ञाचोतितावान्तरभेदान्- 

हापातकोपपातकजनितमयङ्करदुरितेशन्विता अनाचरितप्रायर्चित्ताः पुरुषाधमाः 

प्राप्नुवन्ति ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ २२४ ९२५॥ 

१.--- ११. ५३. ! २. ख. वगमत्रू° | 



९९५ य ङ्घवस्क्यस्मृतिः (प्रायाशित्ताव्याय 

उपाततदुरितनिराक्षां परायशित्तमिद्युक्त, तत्र पिङेषमाद-- 

प्रायश््ि्तेरपैत्येनो यदन्नानङ्कृतं मवेत् । 

कामतो व्यवहायेस् वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥ 

प्रायश्चितैवैक््यमाणेरज्ञानाघदेनः प५ कृतं तदपैति गच्छति; न कामतः 
कतम् ; कि तु तत्र पायशित्तविधायकवचनवलकादिह रोके व्यवहार्यो जायते | 
अत्र च “प्रायाश्चत्तरपैत्येना यदज्ञानङृतम्”” इत्युपक्रमात्तव्यति “शितया “{ज्ञानतः'' 

इति वक्तव्ये यत् (“कामतः उब्युक्तं तज्ज्ञानकामयोस्तुल्यत्वप्रदशेनाथम् । तथा हि 

““विहितं यदकामानां कामात्त्वियुणं मवेत् । ” तथा अबुद्धिपुवेक्रियायामर्ध 
प्रायस्वित्तम् | तथा "*म्टेच्छेनाधिगताः शद्रा वज्ञानात्त कथज्चन | छच्छत्रयं प्रकर्वीत 

ज्ञानत्त॒ द्विगुणं मवेत् ॥' इ्यादिभिवंचैनेज्लनकामयोस्तुच्यग्रायाश्चत्तदरेनात् तुल्य 
फर्तेव । कै च स्वतन्त्रपरवृत्तिविषयज्ञानकामनाम्यां नियता--तयोरन्यतरापायेऽपि 
तस्या असभवात्।अतः““कामतः"इ्युकते ज्ञानं “ज्ञानतः!” इत्युक्तेऽपि कामः प्रा्नायवि- 

नामाात्।न च चौरादिभिनैखत्मवर्यमानस्य सत्यपि विषयन्ाने कामनाभावान्नारिनामाव 

इति वाच्यम्। यतोऽत्र वेद्यामानस्यापि ज्ञानस्य प्रत्तिहेतुत्वाभावेनासत्समत्वम्। यत्त॒ ञ्य 

ष्कोऽपि पिपतिषरोशोन्त्या कदंमपतनं तत्रापि वास्तवज्ञानाभावात्तद्विषयकामनायास्चामाव 

एव] एवमज्ञानकामनयोरप्यन्थभिचार एव | ननु ““प्रायाक््वत्तेरपेयेनः+? इति न युक्त 

--फर्विना्यत्वातकमणः । मेवम् । यथा पापोतपात्तिः राख्रगम्या तथा तत्प- 
रिक्षयोऽपीति नात्र प्रमाणान्तरं क्रमते | अत एव गोतमेन पूर्वोत्तरपक्षभ॑ङ्गयाऽयमर्थो 
दर्डितः--“घ्तच प्रायश्चित्तं कुयीन कुर्यादिति मीयांसन्ते न कुयोदियाहृने हि कमे 

क्षीयते'इति।कुयीदियपरे पुनःसोमेनेष्टा पुनःसवनमायान्तीति विज्ञायते |त्राव्यःस्तोमेनेष्टा 
ब्रह्मचर्य चरेदुपर्मयनत इति सवे पाप्मानं तरति शरण्यां योऽश्वमेधेन यजते ?! 
इति ¦ पुनः सवनमायन्तीति | सवनसंपायव्योतिष्टोमादिद्ठिजातिकमाणि योग्यो भव- 

तीव्यथेः } न चेदमथवादमात्तम्--अधिकारिविशेषणाकाह्ायां राभिसत्रन्यायेनाथ- 
[ (ष् 2 स्प = अ षय % [ककर न च [क्र 

वादिकफरस्येव कल्पनाया न्याय्यत्वात् । अतो युक्तं ““प्रायाश्चितेरपेयनः"+इति॥ ननु 

१, ख. रसितनाश्चा्थं । २. ग. द्यपूरवैवचने० । ३. घ. इद्युक्े ज्ञानाज्ञानत इत्यक० । 
४. छ. मायान्तीति विज्ञा । ५. ग. ब्राघ्यस्तोमे० । &. ख. सवमायान्तीति ° । 
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कामक्रते प्रायक््वत्तामावात्कथं व्यवहायेतवं, तदभावस्च ““ अनाभेसधिकृतेऽपरतो 

प्रायाश्वत्तम् ?' ईति वसिष्टवचनात् । ““इयं वियुद्धिरदरिठ प्रमाप्याकामतो द्विजम् । 

कामतो ब्राह्मणवय निष्कृतिं विधीयते| इति मनुवचनाच्चावगम्यते। [नैतत् “यः 

कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन। न तस्य निष्कृतिदृष्टा मृग्व्निपतनाटरते॥"* इति 

तथा विहितं यदकामानां कामात्त्वगुण भवेत्] इति च कामकृतेऽपि प्राथर्िचत्तदश- 

नात्। यत्तु वसिष्ठवचने` तस्याप्यकामङ्ृतेऽपराघे प्रायद्चित्तं शुद्धिकरस"हइयभिप्रायो न 

पुनः कामङरते व्रीयस्वित्तामाव इति। यन्तु मनुवचनम् "इयं विद्ुद्धिरुदिता ”' इद्यादि 
#, {न (५ 

तदपीयाभेति सबैनामपरामृष्टद्ादधवार्बिकत्रतचयाया णव | ‹"कामतो ब्राह्मणवधे 

निष्क्र्तिं विधीयते |> इयनेन प्रतिषेधो न पुनः प्रायार्चित्तमात्रस्य-- मरणाः 

न्तिर्कीदिः प्राया्त्तस्य दर्दितत्वात् ॥ ननु यदि कामक्रतेऽपि प्रायरिचित्तमस्ति- 

तर्हिं पपाक्षयोऽपि कस्मान स्यादविज्ञेषात् , इति पापरक्षयोऽपि नास्ति तहिं व्यव 

हार्यताऽपि कथं मवति ˆ उच्यते। उभयत्र प्रायशचे्तावैशेषेऽपि फट्विशेषः दाच 

तोऽवगम्यते, अज्ञानकृते तु सवैत्र पापक्षयः । यत तु ““ब्रह्महँ सुरापो युरुतस्पगो 

मातृपितृयोनिसंबद्धसम्बन्धावागम्तेननास्तिकनिन्दिततकमोम्यासिपतितात्यौग्यपतित- 

त्याणेनः पतिताः; पातकसंयोजकार्च 7 ईति गोतमोक्तमहापातकादौ व्यवहायैतं 

निषिद्धम् , तस्मिन्पतनीये करममेणि कामतः कृते भ्यवहायेत्वमात्रं न पापक्ष्य इति । 

न च पापक्षयाभावे व्यवहायंत्वमनुपपनम् । द्वै हि पापस्य राक्ती नरकोत्पादिका 

व्यवहारनिरोधिका चेति। तत्रेतरशक्तयविन।चेऽपि व्यवहारनिरोधिकायाः शक्तेविनाशो 

नानुपपनः । तस्मात्पापानपगमेऽपि म्यवहायत्वं नानुपपन्नम् | यत्तु मनुवचनं 

“अकामतः कृते पापे प्राय्चित्तं विदु्ुघाः । कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदश- 

नात् |"? ति, तदपि कामकृतेऽपि प्रायरचत्तपरप्त्यथम् | न पुनः पापश्चयप्रतिपा- 

दनपरम् । अपतनीये पुनः कामङृतेऽपि प्रायरिचत्तेन पग्पक्षयो भवत्येव । 

"अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । कामतस्तु कतं मोहासायरिचचचैः 

परथग्विधेः ।|' ईति मनुस्मरणात् । पतनीयेऽपिं कमणि कामकृते मरणान्तिकप्राय- 

१ --२०. १.1 २.--११. ८९. । ३. ख. कामकृतेऽपि प्राय्चि० । ४. क. 

मरणान्तिकादेः प्रायव्नितमस्ति तर्हि । ५. ख. -उभयप्राय० । ६. ख. अन्ञानष्ते तु सवै- 

त्र० ! ० क. ब्रह्हाषुरापयुरुतस्पगमातुपपितुयेनिसम्बद्वागस्तेन ° । ख ॒योनिसम्बद्वङ्गस्तेन ना० । 

<.--२०;) १, २.1 ९. ख. धिकाचेति । तत्रे° । १०,-- ११. ४५.। ११.-- ११. ४६. 
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स्चित्तेषु कल्मषक्चयो मवव्येव--फलठान्तरामावात् । ‹ नाघ्यान्यस्मिह्टोके प्रव्यापा्ि- 

क्ते, कल्मषं तु निरैण्यते।।› इ्यापस्तम्बस्मरणात् ॥ २२६ ॥ 

निषिद्धाचरणादिक प्रायरिचत्त निपित्तापिष्पुक्त तःम्रपन्चयितुमाह-- 

ब्रह्महा मयपः स्तेनस्तथेव गुरुतस्पगः 1 
एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत् ॥ २२७ ॥ 

हन्तिरयं प्राणवियोमकरे भ्यापरे रूढः, यद्यापारसमनन्तरं काङान्तरे वा 

कृारणान्तरतरपेकश्षः प्राणवियोगो भवति--- स ब्राह्मणं हतवानिति ब्रह्महा | म- 

यपो निषिद्धसुरायाः पता । स्तेनो ब्राह्मणस्य सुवणत ^ ब्राह्मणसुवणोपहरणं 
महापातकम् ” इलयापस्तम्बस्मरणात् । गुरुतत्पगो गुरुभायागामी } तस्पशब्देन 

रायनघाचिना साहच्याद्धायां रक्ष्यते } एते ब्रह्महादयो महापातकिनः । पतयन्ती- 

ति पतकानि ब्रह्महलयादीनि, महच्छब्देन तेषां गरुवं स्याप्यते,-तदयोगिनो महा- 

पातकिन हति । टाघवार्थं॑ संज्ञाकरणम् | यदम तेत्रह्महािभिः प्रयेकं 
सह संवसति ““एाभिस्तु सवसो वै वत्सरं सोऽपि तत्समः! ” इति वक्ष्यमाणन्यायेन 

सोऽपि महापातकी }] तथाराब्दः प्रकारवचनः -- अनुप्राहकम्रयोजकादि- 

कतृंसम्रहा्थः। अनुग्राहकश्च--यः पठायमानममित्रम् उपरुन्धन् परेभ्यश्च हन्ता. 

ट परिर्॑न् दन्तुर्दटिमानसुपजनयन्लपकरोति स उच्यते | अत ए 
मनुना ग्राहकस्य हिसाफर्षबन्धो दा्चैतः--“"बहूनामेककायाणां सर्वेषां शख्रधा- 

रणाम् यदेको घानयेत्तत्र सवं ते घातकाः स्मृताः॥7” इाति। तथा प्रयोजकादानाम - 

प्यापस्तम्बेन फएरुसनबन्ध उक्तः--““ प्रयोजिताऽनुमन्ता कतो चेति सखगेनरकफटेषु 

कर्मसु भागिनो यो भूय अरमभते तस्िन्फट्विरेषः'? ईति । तत्राप्रबृत्तस्य प्रबतेकः 

प्रयोजकः । स च त्रिप्रकारः--आज्ञापपिताऽम्यथेयमान उपदेषटेति । तत्राज्ञापाधेता 
नाम स्वयमुच्चः सन्नीचं मृप्या्देक यः प्रेषयति "मदीयमामत्रं जहि*&त स उच्यते। 
अभ्यर्थयमानस्तु यः स्वयमसम्थे. सन् प्राथनादिना मच्छ व्यापादयः इत्यु प्रबते- 

१.-- १. २५. २५, २६. । २. ख. करणे व्यापारे | ३. ख. पुरायाः 

पायी । स्तेनो ० ४. क. तकिनः । पातकानि ब्ह्मह° । ५. प्रा २६९. | ६. ख. परिरश्य- 

हन्तु ° । ७. ख. भागिनेयः भूय ० । 
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यति सोऽमि्घाीयने | अनयोश्च खा्थसिद्धबथमेव प्रोक्तम् । उपदेष्टा पुनः च्व 
दात्रुमित्थं व्यापदायः इति मर्मोद्धाटनायपदेशपुरःसरं प्रेरयन्कथ्यते। तत्र च प्रयोज्य - 

गतमेव फलति तेषां मेदः | अनुमन्ता तु प्रवत्तम्य प्रवत॑कः। स द्विप्रकारः-- 
कृरिचल्घ्वाथमिद्धवधमनुजानाति. करस्चित्राथमिति ॥ नन्वनुमननध्य कथं हिसाहि- 

तुत्वम्-न तप्रत्प्राणवियोगोत्पादनन तस्य साक्षात्कतृव्यापारजन्यल्ाननापि प्रयो- 

जकस्येव साक्षात्कर्तृप्ररद्युत्पादनद्रारेण व्रवतपस्यं प्रवतकत्वात् | न च साधु वया- 

ऽध्यवान्तितमितिप्रहमेवानुमन्यत इति शङ्कनीयम्-ताद्रशस्णानुम॑ननस्य हतां प्रय - 

हेतुत्वा्यधेहेतुत्वा्च ¦ उच्यते } यत्र हि राजादिपारतन्तयाव्छये मनस प्रव्रचोऽपि 

्ृतिविच्छेदभयादागापिदण्डभयाद्रा शिधेरुप्रयत्नो राजायनुमतिमपेक्षते तता- 

लुमतिहन्तुः प्रवृत्तिसुपोद्र यन्ती हंसाफङ प्राति हेतुतां प्रतिप्यते । तथा योऽपि 

भेत्सेनताडनघनापहारादिना परान्कोपयति सोऽपि मरणहतुभूतमन्यूत्पादनद्ररयेण 
हिंसाहेतुभेवव्येव । अवै एव विष्णुनोक्तम्-- “ आक्रुषटस्ताडितो वाऽपि धनैर्वाऽपि 
वियोजितः । यमुदिध्य यजय्प्राणांस्तमाड्ुब्रेह्यघातकम् ॥ 2 इति | तथा 

““ज्ञातिमित्रकख्त्राथ सुद्क्षत्राथमेव च । यमुदिद्ययनेप्प्राणांस्तमाह््रह्यवातकम् | " 
इति ! न च कृतेष्वप्याक्रो्नादिषु कस्यचिन्मन्यूत्पच्यदरीनादकारणेति शङ्कनीयम् 
-- पुरुषस्वभाववैचिथ्यात् । ये अस्पतरेणापि निमित्तन जातमन्यवो 
भवन्ति तेष्वग्यभिचार इति नाकारणता । एतेषां चानुग्राहकप्रयोजकादीनां 
प्रयासत्तिन्यवधानयपिक्षया भ्यापारगतगुरुराघवपिक्षया च फर गुरुराघवात् प्राय 

स्चित्तगुरुखाघवं वोद्धव्यम् -- श्यो भूय आरभते तस्मिन्फर्विरषः'” 

इति वचनात् । तथा हयनुप्राहकस्य तावत्छयमेव हिंसायां प्रदृत्तन स्वतन्त्रकततव 
सत्यपि साक्षापप्राणवियोगफक्कखड प्रहारादिव्यापारयोगित्वाभावेन साक्षात्कतेवदयो 

हिंसारम्भकत्वामावादद्पफख्त्वमस्पभ्रायस्चिरततवं च । प्रयोजकध्य तु स्वतन्त्रकतै- 
प्रवृत्तिजनकत्वेन भ्यवहितत्वाच्तो ऽस्पफक्लम् । प्रयोजकानां मध्ये पराथप्रवृ्तत्वेनो 
पदेष्टरल्फट्ल्म् ॥ नन प्रयोजकहस्तस्थानीयत्वात्प्रयोज्यंस्य न फर्संबन्धो युक्तः । 

१. ग. न्तातु वचस्य प्रव । २. ख॒ प्रवृत्तस्य० । क. पवतैस्य° । ३. ख. ताट्च- 

मनन ० } ४. ख. दटयत्ीति हिंसा । ५. ख. तथाञ्न्योपि० । ६. ग. द्वरे न हिता । ७ ल. 

भवत्यत एव० । ८. द. धनैवीविप्रयो० । ९. ख. फटं गुरुला० । १०. ख. 

याल्विन्ततवं च । ११. घ. पयोजकस्य० । 
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यदि परग्रयुकतया प्रवतेमानस्यापि फ म॑वन्धः तहिं स्थपतितडगिखनितपरमृती- 
नामपि मूल्येन प्रवतमाननां स्वगादिपलप्रसङ्खः । उव्यते । ““्चा्लफटं प्रयोक्तरि" 
इति न्यायेनाधिना्ेकार्कतैगतफल्जनका देवकुरुत्तडागनिमाणादयः । न च 

स्थपतितडागकत्रीदयो देवकरुखुतडागकरणादिष्वधिकारिणः -- खर्गकामित्रात् । 
अत्र पुनः परप्रयुक्तया प्रबतेमानानामप्य्हिसायामाधिकासिविाद्वववेव तद्रथातिक्रमनि 

बन्धनो दोषः । अनुमन्तुस्तु प्रयोजकादप्यव्पफर्त्वं प्रयोजकन्यापाराहहि- 
रङ्गत्ाह्टघुखाच्चानुमननस्य । निभमित्तकतुः पुनरक्रोशकादेः प्रद्रसिेतुभू- 

तभन्युजनकलेन व्यवाहितलान्मरणानुसंधानं विना प्रवृत्त्वाच्चानुमन्तुः सकाशा - 

दप्यल्पफ्त्वन् ॥ ननु यदि व्यवहितस्यापि कारणत्वं तर्हिं मातापित्रोरपि. 
हन्तृपुरुषेत्पादनद्वारेण हननकनैतप्रसङ्कः । उच्यते । न हि पूर्वैभावित्वमाघ्ेण 

कारणत्वं --कारणंकारणतयाऽपि तथाभावितरोपपत्तेः । यत्व खरूपातिरिक्तका- 
योत्पच्यनुगुणव्यापारयोगे भवति तद्धि कारणम् । यदि रथन्तरसामा सोमः 

(५ स्यदेन््वा्मवाम्रान् प्रहान् गृह्णीयाद्षित रथन्थरसामतैव क्रतेरिन्द्रवाथवाम्रताथीं 
कारणं न दहि तत्र मोमयाग' स्वरूपेण कारणं व्यभिचारात् न च पित्रोस्तादग्वि 

धकारणेरक्षणयोगितमिति नातिप्रसङ्गः | अनेनैव न्यायेन धर्माभिसधिना निभि 

तकूपवाप्यादौ प्रमादपतितत्राह्मणादिमरणे खानयितुरदोषरामावः । न हि ‹ कूपोऽनेन 
खानितोऽताऽहम।त्मान व्यापादयामि ` इयेवं करूपलनननिपित्तभ्यापादनं ; यथाक्रो- 

शादो । अतः कूपक्रपि कारणत्वमेव, न पुनर्हिसाहेतुत्वामेति मातापितृतुस्यतैव । 
तथा क्वचित्सत्यप्रि हिंनानिमित्तयोगिन्वे परोपकाराथैपरनत्तौ वचनादोषामावः, 
यथाऽऽह संवतेः--“ बन्धने गोस्चिकित्सार्थं गूढ गर्भविमोचने। यत्ने कते विपतति- 
रचेत्प्राय्चित्तं न पिद्यते॥ ओषधं खेहमाहारं ददद्रोबराह्मणादिषु | दयमाने विपा; 
स्यान स पापिन छ्प्यते ॥ दाहच्छेदाशेरामेदप्रयत्नैरपकुवेताम् । प्राणसंत्राण तै- 

दथथ प्रायदरिचित्तं न वियते॥” इति एतच्वादाननिदाननिपुणभिषविषयस् | इतरस्य 

१. ख स्यापि सम्बन्ध” । २. ख. तडगेखनितृ० । ३ ख. देवकरूपतडा० । ४. ख. 

दप्यफल्त्वम्० । “५. छ. ग. कारणत्वं कारणतयापि० । €. क. मतायां कारणं०। ७ कृ. 

कारणयोगितं । ८. ग. ल. मीव्येवं । 
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तु ““मिषरदमिथ्या चरन्दाप्यः' ईयत्र दोषो दरतः 1 यत्तु मन्युनिमित्ताक्रोशानादि 

कमकुर्बतोऽपि नामगृहीत्वोन्मादादिनाऽऽत्मानं व्यापादयति तत्रापि न दोषः-- 

अकारणे तु यः कश्चिद्विजः प्राणान्परिंसयजत्. । तस्येव तत्र दोषः स्यान तु 

यं प्रिकीतयेत्।।*इति स्मरणात्! तथौ यत्ताप्याक्रोराकादिजनितमन्युनाऽऽ्मानं खङ्घ- 
दिना प्रह््य मरणादबौगाक्रोश्नादिकत धनदानादिना संतोषितो यदि जनसमक्ष- 
मुच्चैः श्रावयति नात्रक्रोराकस्यापराघ इति तत्रापि वचनान दोषः ; यथाऽऽह 

मिष्णुः--““उदिद्य कुपितो हता तोषितः श्रावयेत्पुनः । तस्िन्मृते न दोषोऽस्ति 

दयोरुच्छवणे कृते | इति । एतेषां च प्रयोजकादीनां दोषगुरुख्धुभावपयांलोचनया 
प्रायर्चित्तविशेषं वक्ष्यामः ॥ २२७ ॥ 

ब्र्महूः्याक्षमा यह 

गुरूणामभ्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृदधः । 

ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नारा्मम् ॥ २२८. 
[ककः 

गुरूणामाधिक्येनाधिक्षेपः अनृतामिद्यंसनम्-““ गुरोरदरताभिशंसनमिति 

महापातकस्तमानि'" ईति गोतमस्मरणात् । एतच्च छोकाविदितदोषाभिरांसन- 

विषयं --““दोषं बुद्धा न पूष परेषां समाल्याता स्यात्सेन्यवहारे चैनं परिहरेत् '* 
ईव्यापस्तम्बस्मरणात् । नाप्तिक्याभिनिवेरोन वेदकुत्सनम् । सुहन्मित्र, तस्याव्राह्मण- 

स्यापि वधः । अधीतस्य वेदस्थासच्छा्चविनेदेनाभ्यादिना वा नाशने दिस्मणम् | 

एतानि प्रयेकं ब्रह्महत्यासमानि । यत्पुनः ° स्वाच्याया्निषुतत्यागः?” ईयधीतव्या - 

गस्योपपातकमध्ये परिगणनं तत्कथाश्चत्कुटुम्बभरणाकुक्तयाऽसच्छाल्लश्रवणन्यग्रतया 

वा विस्मरणे द्रष्टव्यम् ॥ २२८ ॥ 

पुरापानसमान्याह- 

निषिद्धभक्षणं जेद्ययमुत्कषे च वचोऽचरतम् । 

रजस्वखा मुखास्वादः सुरापानसमानि व॒ ॥ २२९ ॥ 
0 

१. ज्य० १४२.। २. क. कोशादिकमैकुवै° । ३. ख. यथा य॒त्राप्यार! ४.--२१. १९. 

५. क, ग, स्यास्सव्यव ०| & ---१. २१. २० । ७. प्रा° २३९. 
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निषिद्धं छल्यनादिकं तस्य मतिप्रवे भक्षणम् । अत एव॒ मनुः--“ छत्राकं 

धिडुराहं च कद्यं प्रामङ्ुककुटम् । पाण्डुं गृज्लनं चैव मला जग्ध्वा पते- 

नरः ॥ » ईति । अमतिप्र्यं तु प्रायश्चित्तान्तरम्-““ अमघ्यैतानि षट् जग्ध्वा 

च्छं सान्तपनं चरेत् ¡ यदि चान्द्रायणं वाऽपि देषपूपवंसदहः॥ ईति तेनेवोक्तत्वात। 

जेह्मयं कौटिद्धम्--अन्याभिस्तधानेनान्यवादित्वमन्यकवैसवं च | अत्र च जेह्लयभिति 

यद्यपि सामान्येनोक्तं, तयाऽपि प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वाननिमित्तस्यापिं गुरुविषैयं जेह्यथमिति 

गोरं मम्यते । अस्ति च नैमित्तिकपर्याखो चनया निमित्तस्य विेषाचगतिः ; यथा 

४४ यस्योमावश्नी अनुगतौ स्यातामभिनिम्छोचेद्रा पुतराधेयं तत्र प्रायरचित्तिः"" 

इति अत्रोभावियस्य निमित्तविशेषणत्वेन हविरभयत्ववद्िवक्षितल्ेऽप्यञ्निद्रय - 

निष्पादकपुनराधेयरूपनैमित्तिकविधिवबरादथ्िद्रयाजुगतिरेव निमित्तमिति कल्प्यते ; 

तथात्रापीति युक्तं निमित्तगौरवकल्पनम् । तथा समुत्कषनिमित्ते राजकुखादावचतु- 

वेद एव चतुर्वेदोऽहमियद्रतमाषणम्। रज्या वक्रा सप्रसेवनम् एतानि सुरापान 

समानि ॥ २२९. ॥ 

मुवणेस्तयसमान्याद- 

अश्चरत्नमनुष्यस्त्रीभूषेनुहरण तथा । 

निक्षेपस्य च स्वै हि सवणस्तेयसम्मितम् ॥ २२० ॥ 

अश्वादिनां ब्राह्मणसंबन्धिनां, निक्षपस्य च सुवणव्यतिरिक्तस्याप्हरणमे 

तस्सर्वं सुवणस्तेयस्तमं वेदितम्यम् ॥ २३० ॥ 
गुरतस्पसमान्याईइ-- 

सखिभायौकुमायषु स्वयोनिष्वन्यजाघु च । 

सगोत्रासु सुतस्ीषु गुरूतस्पसम स्तम् ॥ २३१ ॥ 

सखा मित्र, तस्य भाया ; कुमायुत्तमजातीया कन्यका, ताञ, 

:“सकामास्वनुलोमासु न दोष्वन्यथा दमः । दूषणे ठ करच्छेद उत्तमायां 

३.५. १९. । २.५. २०, । ३. ख. विषयम् । जह्य ० । ४. ख. रथिय 
नैमि° । ५. ख. काया अकामवशेनवत्तास्°। 
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वधस्तथा ॥7 इति तत्रैव दण्डविशेषप्रतिपादनात्माय्चित्तगुरत्वं युक्तम् । स्व- 
योनिभगिनी, अन्त्यजा चाण्डा, समोत्रा समानगोत्रा, पुतली स्नुषा---एतासां 

गमनं प्रयेकं गुरुतस्पसमम् । एतच ॒रेतःसेकादृध्वं वेदितव्यम् ; अवौङ्निङ्तौ 
तु न गुरुतद्पंस मलं, कँ त्वस्पमेव प्रायधित्त--“* रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारी- 
ष्वन्यजासु च । सख्युः पुत्र्य च घीष गुरतस्पसमे विदुः ॥' ईति मानवे रेतः- 
सेक इति षिशेषणोपादानात् | समगोतग्रहणेनेव सिद्धे पुनः घुतद्ीम्रहणं प्रायाश्वत्त- 
गौखप्र्तिपादनार्थम् । ब्रह्महव्यादिसमध्ववचनं गुैधिक्षेपदेस्तर्तनिमित्तप्रायश्चित्तोपदे- 

सार्थम् । ननु बेदनिन्दादौ दोषस्य ठ्घुत्वाद्वरतरं ब्रहमह्यादिप्रायश््ित्तं न युज्यते | 
मेवम् । गुरुप्रायर्चि्तोपदेशबलदेव दोषगुरुत्वागतेः | न च ब्रह्महत्यादिप्रायाश्चे- 

तातिदेशाधमेवेदं वचनं मवति, क्ष तु दोषगौरवमत्रप्रतिपादनपरमित्यासाङ्कनीयम् । 
यतस्तावन्मातरप्रातेपादनपरत्व बऋह्यहत्यासममिद गुरुतव्पसममियादिभेदेन समत्वाभिधा- 

नं नोपपदयते । तच्च प्रायस्चित्तं समर्ब्देनोपदिदयमानं ब्रह्महत्यादि प्रायङ्िचत्तेम्यः 

किंचिन्यूनमेवोपदिर्यते-रोके राजसम मन्त्रीत्याद्देवाक्येषु समशब्दस्य किञ्चिद्धाने 
प्रपोगदशेनात्, महतः पातकस्येतरस्य च तुव्यतस्यायुक्ततवाच्च । एवं च सति 
याज्ञवल्क्येन ब्रह्महत्थासमवेनोक्तानामपि ब्रह्मोञ्त्ववेदनिन्दासुदृद्रधानां मनुना यस्सु- 

रापानसाम्यं--““ ब्रह्मोञ््ता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहधः । गहितानाज्ययो्ज- 

ग्धिः सुरापानसमानि षट् ।॥ इर्यक्तं तत्प्रायरिचित्तविकल्पार्थम् । एवमन्येष्वपि 
वचनेषु विरोधः परिहतेन्बः । यत्तु वसिष्ठेन ““गुरोरलीकनिवेन्धे ङच्छं॑द्रादशररौतं 
चरितां संचैखः स्नातो गुरुप्रसा रात् प्रतो मवति” शति लघुपरायाश्चत्तमुक्तं तदमति- 
रवे सङ्ृदयुष्ठाने च वेदितव्यम् ॥ २३१ ॥ 

ग॒रतल्पातिदेरामाद-- 

पितुः स्वसारं मातुश मातुखनीं श्चषामपि । 

मातुः सपत्नीं मगिनीमाचा्येतनयां' तथा ॥ २३२ ॥ 

१. भ्य ०२८८. ¦ २. ख. गुरुतव्येन समस्व ०। २.-- ११. ५८. । ४. ख. देस्तनिमि <। 

९५, ख, गुरवमवगम्यते । न च० । ६.- १२१. ५६. । ७. ख. त्र्क॑च्रि* 
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आचायेपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतस्पगः । 

रिङ्ग छिला वधस्तत्र सकामायाः शिया अपि॥ २३३॥ 

पितृष्वल्लादयः प्रिद्धाः, ताः गच्छन् गुरुतस्पगः ; तस्य लिङ्ग छित्वा 

राज्ञा वधः कतव्यो दण्डार्थ, प्रायधित्तं च तदेव । चशब्दादरत्नीप्र्जितादीनां 
प्रहरणम् ; यथाऽऽह नारदः--““माता मातृष्वसा श्वश्रूमातुखानी पितष्वसा । पितृ- 
म्यसखिरिष्यच्नी भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ दुहिताऽऽचायैभाया च सगोत्रा- 
रारणगता । राङ्गी प्राजिता धात्री स्ाष्वी वर्णेत्तिमा च या ॥ आसामन्यतमां 
गच्छन्गुरुतस्पग न्यते | शिश्च्योत्कतनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते "ईति। राज्ञी 
राज्यस्य कतुभोयां न क्त्रेयस्यैव-- तद्गमने प्रायश्चत्तान्तरोपदेशात् । धात्री 
मातृभ्यतिरिक्ता स्तन्यदानादिना पोषयित्री । साध्वी व्रताचारिणी | वर्णोत्तिमा ब्राह्मणी| 
अत्र च मातूग्रहणं द्ष्टान्ताथम् । अयं च खिङ्च्छेदवधात्मको दण्डो त्राह्मणव्य- 

तिरिक्तस्य --““न जातु ब्राह्मणे हन्यात्सवेपपिष्ववस्थितम् |'' इति तस्य वधनिषेधात् , 
वघस्यैव प्रायश्चिचरूपत्वात् । अस्य च विषयं गुरुतस्पप्रायक्वित्तप्रकरणे प्रपश्चपि. 
ष्यामः | अत्र स्नुषामगिन्योः प्रवंरखछोकेन गुरुतसपसमीकतयोः पुनम्रहणं प्रायर्चि- 

ताविकल्पाथेम् । यदा पुनरेता: च्यः सकामाः सत्य एतानेव पुरुषान्वरी- 
कृत्योपभुञ्जते तदा तासामपि पुरुषवद्ष एव दण्डः, प्रायसवत्तं च | 

एतानि गषैधिक्षेपादितनयागमनपयन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि स्यः 
पतनहेतुत्वात् प,तकान्युच्य॒न्ते ‡ यथाऽऽह यमः--““मातृष्वस्रा मातृसखी दुहिता 

षं॑पितृष्वसा । मातुकानी स्वसा श्वश्रगेला स्यः एतेनरः।|'› इति । गौतमेन 
पुनरन्येषामपि पातकत्वमुक्त-- ““मातृपितृयोनिसंबद्धाद्कस्वेननास्तिकनिन्दितकमौ- 

भ्या्िपतिताव्याम्यपतितत्याशेनः पतिताः, पातकसयोजकास्च ”” ईति । तेषां च 

महापातकोपपातकमध्यपाठन्महापातकान्थूनत्वमुपपातकाच्च गुरुत्वमवगम्यते । 
तदुक्त--“* महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु | तानि पातकसंज्ञानि 

तन्न्यूनमुपपातकम्॥'' इति] तथा चद्धिराः-“"पातकेषु सहसरं स्यान्महस्सु दिगुणं 

तथा । उपपापे तुर्यं स्यान्नरकं वषसंस्यया ॥› इति ॥ २३२ \॥ २३३ ॥ 

१.- १२. ७२, 9; ५. | २.२१. १३२. । 
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एवं महापातकानि तस्समानि च पातकानि परिगणय्योपपातकानि परिगणयितुमाह-- 

गोवधो त्रायता स्तेयमृणानां चानपाक्रिया । 

अनाहिताभितापण्यविक्रयः परिवेदनम् ॥ २२३४ ॥ 

श्रताद्ध्ययनादानं अतकाभ्यापनं तथा | 

पारदार्यं परिविच्यं वाधुष्यं ख्वणक्रिया ॥ २३५ ॥ 

खीडदरविर््षत्रवधो निन्दितार्थोपजीवनम् । 
नास्तिक्यं ब्रतखोपर्च सुतानां चेव विक्रयः ॥ २३६ ॥ 

धान्यकृष्यपशुस्तयमयाज्यानां च याजनम् । 

पित्रमात॒सुतयागस्तडागारामविक्रयः ॥ २३७ ॥ 

कन्यासंदूषणं चव परिविन्दकयाजनम् । 
कन्याप्रदाने तस्येव कोरिस्यं बतलोपनम् ॥ २३८ ॥ 

आत्मनोऽथ क्रियारम्भो मयप्ीनिषेवणम् । 

स्वाध्यायाभिसुतत्यागो बांधवदयम एव च ॥ २३९ ॥ 

इन्धनार्थं द्वुमच्छेदः खीहिसोषधजीवनम् । 

हिस्रयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः 1 २४० ॥ 

सुद्रपरेष्यं हीनसल्यं हीनयोनिनिषेवणम् । 
तथेवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुष्टता ॥ २४१ ॥ 

असच्छाख्लाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 

१. क. रिविदकया° । 
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भार्याया विक्रयश्ैषामेकेकमुपपातकम् ॥ २४२ ॥ 
गोवधो गोपिण्डव्यापादनम् । कटेऽनुपनीततं त्रायता । ब्राह्मणसुवणे- 

तत्समन्यतिरिक्तपरदन्या पहरणं स्तेयम् । गृहीतस्य सुवणादरप्रदानमृणानामपाकरणं, 
तथा देव्िपितृणां संबन्ध्यणेस्यानपाकरणं च । सव्यधिकारेऽनाहितासितवम् | नयु 

ञ्योतिष्टोमादिकामश्र॒तयः स्वाङ्खभूता्चिनिष्पत्यथेमाधानं प्रयुज्ञत इति मीमांसकप्रसि- 
द्धिः, अतश्च. यस्याभिमिः प्रयोजनं तस्य- तदुपायभूताधाने प्रदत्तिवौद्यायार्थन इव 

धनाजेने+यस्य पुनर्रिभिः प्रयोजनं नास्ति तस्यपरदरत्तिशिति कथमानहितािता दोषः? 

उच्यते। अस्मदेवाऽऽघानस्यावर्यकत्वचनोनियश्च॒तयोऽपि साधिकारवाक्ेरेषादा- 
घानस्य प्रयोजिका इति. स्म्रतिकाराणामाभिप्रायो रक्ष्यत इयदोषः । तथा अपण्यस्य 

ख्वणादर्वक्रयः | सहोदरस्य ्येष्ठस्य तिष्ठतः कनीयसो श्नातुदाराभ्िक्षयोगः 
अत 

परेवेदनम् ॥ २३५४ ॥ 

पृणपूबीर््यापकादध्ययनग्रहणं पणप्रबोष्यापनम् । परदारसेवन' गुरुदार- 
तत्समन्यतिरेकेण । पारिषिच्यं. कनविाक्षे कतविवाहे ज्येष्ठस्य विवाहरा्त्यम्। 

वाधुष्यं प्रतिषिद्धबद्धयप्जीवेनम् । ख्वणस्योत्पादनम् ॥ २२३५ ॥ 

लिया वधः-अत्रेयी सगमो ऋतुमती, अत्रिगोत्रपरिणीता वा ब्राह्म 
ण्या अप्यात्रेयीग्यतिरेकेण- } ` शुद्धवधः ।- अदीक्षितविटक्षत्रिथवधः | निन्दितार्थोपजी- 
वनमराजस्थापितार्थोपजीवनम् | नास्तिक्यं नास्ति परलोकं" इयाद्यभिनिवेशः । 

व्रतरोपो ब्रह्मचरिणः ज्ञीप्रङ्घः । सुतानामपव्यानां विक्रयः | २३६ ॥ 

धान्यं ब्रीह्यादि, कुप्यमसाग्रभ्यं, त्रपुरससासादि, परावो गवादयः,-- 

तेषामपहरणम् । “ गोवधो व्रात्यता दतैयम् ›› इनेन स्तेयग्रहणेनैव सिद्ध 

पुनर्घान्यकुम्यादिस्तयम्रहणं नित्याथम्ः । अतो धान्यादिव्यतिरिकतद्रन्यस्तेये नाव- 
स्यमेतदेव प्रायश्चित्तम् , अपि तु ततो न्यूनमपि भवत्येव | एतेन बान्ध- 

वयागग्रहणिनेव' सिद्धे पनः पितरीदित्थाग्रहणं व्थास्यारतंम् । अयाञ्यानां 
कनामा 

ममननम 

१. ख. कारितवावि° । २. क, ध्युपजीविलम् । ३. क. विदक्षत्रवध० । ४. क. त्राय- 

तास्तेय अरहणेनैवसिद्धे* । ५. क. पुधादिव्याग° । 
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जातिक्रमेटृष्टानां यूद्रव्रास्यादीनां याजनम् । पितृमातृपुतानामपतितानां त्यागो 
गृदान्निष्कासनम् | तडागारामस्य चोद्यानोपवनादोर्धेक्रयः ॥ २३५ ॥ 

ऋ ए 

कन्यायाः दप्रणमङ्खल्यादिना यानिविदारणं न तु मोगः-तस्य ““सलि- 
भार्याकरुमारीषू* ईति गुरुतद्पसमत्वस्योक्तत्वात् | पिषन्दकयाजनम् | तस्य च कन्या- 
प्रदानम् । काटिद्ं गुरोरन्यत्र गुरुविषयस्य तु कौटिल्यस्य सुरापानसमत्वमुक्तम् । 
पुनत्रेतरोपग्रहण शिष्टप्रतिषिद्धेष्वपिं हार्चरणकमव्परेक्षणात् प्राक् ताभ्बूखादिकं 
न मक्षयामीत्येवं ख्येषु प्राप्य्थ, नतु स्नातकत्रतप्राप्यर्थ--८‹ स्ना- 

तकत्रतरोपे च प्रायङिचत्तममोजनम् | ईति मनुना घुप्रायाश्त्तस्य प्रति- 
पादितव्त् ॥ २३८ ॥ 

तथाऽऽत्मा च पाकठक्षणक्रियारम्भः-- “‹ मघं स केव मुङ्के यः 
पचत्यासकारणात् 1! ईति तस्येव प्रतिषिद्धतलात् । क्रियामात्रविषयत्वे तु प्रति- 
वेधकल्पनेया गौरवं स्यात् । मयपायाः ल्लिाः जायाया अपि निषेवणमुप- 
मोगः ] स्वाध्यायत्यागो व्याख्यातः । अञ्नीनां च श्रौतस्मातौनां त्यागः | संतत्यागः 
सस्काराद्यकरणम् । बान्धवानां प्िव्त्यमातुखादनिां यागः सत्ति विभवे अप- 
रिरक्षणम् ॥ २३९ ॥ 

प्रक्रादिदरषटप्रयोजनसिद्धबथमष्देटमच्छेदो न त्वाहक्नीयपरिरक्षणार्थमपि 1 
निर्या हिंसया ओषरयेन च वेनं जीवनं खीहंसोषधजविनम्--तत्र ल्वी जीवनं 
नाम मायौ प्रण्यभवेन प्रयोव्य तछ्छन्धोपजीवनं ऋ, हंसया जीवनं प्राणिवयेन 
जीवनम् , सओषधजीवनं वदीकैरणादिनम । रिलयन्त्रस्य॒तिट्श्चुपीडाकरस्य 
ग्रवतेनम् । व्यक्षनाने गृगयाद्रन्यश्टादश्च 1 आत्मविक्रयो द्रव्यम्रहणिन परदा- 

दयक्ररण् ॥ २४० ॥ 

शूद्रसेवनम् । हीनेषु मे्वीक्ररणम् । अनूडसव्णीदारस्य केवख्हीनचणदारो- 
पवमन, साधारणच्ीसंमेगस्च । अगृहीतंश्रमित्वम् । परपाकरतित्वम् } २४१ ॥ 

१, प्रा° २२९. । २. त. ्हणमशिष्टाप्रर । ३.--११. २०३. | 9.-३. ११८. । 

५. के. प्रतिषेधेकस्प० | ६. क. क्यः हिंसया० । ७. क. व्लीकःए्णेन° } ८. क. प्रदासी- 
करण०। ९ छ. श्रमित्वं सल्यधिकारे 1 



१२६४ या्घवल्क्यस्मृतिः ( प्रायश्चित्ताघ्याये 

असच्छाल्लस्य चार्वाकालन्थस्याधेगमः । सवाकरेषु सुवणोदुत्पत्तिस्था- 

नेषु राजाज्ञयाऽधिकारित्वम् । भापाया विक्रयः--चराब्दान्मन्वादुक्ताभेचरामति- 

प्वड्युनादेभक्षणदिग्रहणम्--एषां गोवधादीनां प्रव्येकमुपपातकसङ्ञा वेदितभ्या । 

मनुना पुनरन्यान्यपि निमित्तानि जातिथंशकरसङ्करीकरणपित्रीकरणमटिनीकरण- 

संज्ञानि परिगणितानि--““ ब्राह्मणस्य रुजः कृत्या प्रातिरप्रयमययोः । जैह्ययं च 
मैथुनं पुंसे जातिभ्रंशकरं स्पृतम् ॥ खराश्चोश्मुगेमानामजाविकवधस्तथा | 
सङ्करीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ निन्दितेम्यो धनादानं बाणिञ्यं शुद्रसेवनम्| 

अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् | कृमिकीटवथोहत्या मद्यानुगतभोजनम् | 
फरेधःकुसुमस्तेयमवैर्य च मखवहम् ॥ ईति । अतोऽन्यनिमित्तजातं प्रकौणेकं 
कथ्यते । वबृहद्िष्णुना च समस्तानि भायशचित्तनिमिततान्युत्तरोर्तररघीयांसि 

पथव्सज्ञामेदानिनानि ददैतानि-- ““ ब्रहमहत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवणोपहरणं 

गरुदारगमनमिति महापातकानि तत्सयोगश्च | मातृगमनं दुहितृगमनं 
स्तुषागमनमियातिपातकानि । यागस्थक्षवियवधो वेरयस्य च रजस्वरायाश्वान्तवे- 

ल्याश्वात्रिगोत्रायाश्वाविज्ञातस्य गभस्य शरणागतस्य चा घातनं ब्रह्महयासमानि । 

कौटसाक्ष्यं सुदृद्रध इयत सुरापानसमौ । त्रह्मणभूमिहरणं सुवणेस्तेयसमम् । 

पितुन्यमातामहमातुरदेपपल्यभिगमनं गुरुदारगमनसमम् । पितृष्व्मातृष्वसृगमनं 

श्रोजियिगुपाध्यायमित्रपल्यभिगमनं च स्वसुः स्याः सगोत्राया उत्तमवणोया 

रजस्वखायाः श्चरणगतायाः प्रत्रजिताया नेःक्षिप्तायास्च--गमनमिवेतान्यनुपात- 

कानि । अद्रतवचनं सङ्नत्कध् राजगामि च वैडुन्यं गुरोश्चारोकनिवैन्धो 

वेदनिन्दा अधीतस्य यागोऽप्निपित॒मातृुतदाराणां च अभोञ्यानभक्षणं परस्प 

हरणं परदाराभिशीमनमयाञ्यानां च याजनं त्रायता भृतकाध्यापनं मृतार्दध्ययना- 

दानं सर्वाकरेष्वर्धिकारो महाथन्त्प्रवतनं दुमगुस्मवछ्छीरुतोषर्धानां र्देसया जी- 

वनमभिचारमूककरम॑सु च प्रह्त्तरात्माथेक्रियारम्भः अनाहितामिता देवषिपितणा- 

मृणस्यानपाक्रिया असच्छाल्ल्विगशमनं नास्तिकता कुरीठता मदयपश्चीनेषेवण- 

१. क. चपुसिमैधुन्यं जाति । २. क. मपम्यस्य च० । ३.--११. ६७, ८, ९, ७०. 

४. ख. त्रोत्तरं क्षी ° । ५ ख. णस्य भूमि० । ६. ख. दारावुगम° । ७. ख. मृतकाध्यय० । 

८. . च्छाज्ञाभि गम° । 



प्रायारचत्तप्रकरणम् ] समिताक्षरा १२६५ 

(0 

मित्युपप्रातकानि ¦! ब्राह्मणस्य रुजःकरणमप्रेयमदयेप्रीतिर्जह्यथं पद्यु पुंसि चं 
कति 

मेथुनाचरणमित्येतानि जातिचराकराणि । ग्राम्यारण्यपन्नूनां हिंसनं सङ्करीकरणम् । 

निन्दितेभ्यो नादान, वाणिज्य, कुसीदजीवनम् , असभ्यभाषणं, दद्रसेवनमि- 

त्यपात्रीक्षरणानि । पक्षिणां जक्चराणां जरजानां च घातनं, कृमिकीटघातनं, 
मयानुगतभोजनमिति मखवहानि ।'' यदनुक्तं तव्रकणेकम् ? इति । कालयाय- 

तेन तु महापातकसमानां षष्णुनाऽनुपातकवेनोक्तनां पातकसंज्ञा दरैता- 

!" महापापं चातिपापं तथा पातकमेव च । प्रासङ्गिकं चोपपापभित्येवं पञ्चको 

गणः। इति ¦! ननूपपातकादीनां कथं पातकवं--पतनहेतुल्वाभावात् । यदि 

तेषामपि पतनहेतुत्वं तहं ““ मातृपितृयोनिसंबन्धाङ्गः” इत्यादिपरिगणनमनथं- 

कम् । अथैव॑मुच्येत-- यदपि महापातकतत्समेष्िव सद्यः पातिव्यहेतुतवं नास्ति, 
तथाऽप्वभ्यासयिक्षया पातित्यहेतुत्वमविरुद्रं--“‹ निन्दितकमोम्यासी? ईति गौत- 

क (५ 

मवचनादिति । मैवम् । अभ्यासस्यानिरूप्यमाणत्वात् दिः शतकृत्वो वेति तत्रा- 
विरोषेऽङ्गीक्रैयमाणे योऽपि दिदिवा स्वपिति, यः रतक्त्रो वा गोवधं .करोति, 
तयोरविरेषेण पातिव्यं स्यात् । अत्रोच्यते | यत्राथेवादे प्रत्यवायविदेषः श्रुयते, 

प्रायश्वितवबहवं वा, तस्मिनिन्दितिकमणि यावत्यम्यस्यमाने महापातकतुल्यत्वं 

मवति--तावानम्यास्तः पातिव्यहेतुः । द्विस्वप्रादौ तु सहसरकृत्रोऽप्यम्यस्यमाने न 
महापातकतुल्यत्वं भवतीति न तत्र पातित्यम् । अतो युक्तमुपपातकादेरम्यासापे- 

क्षया पतनदहेतुत्वम् ॥ २४२ ॥ 

एवं व्यवहाराथं संज्ञामेदसदितं प्रायश्चित्तपरिगणनं कृता नेषित्तिकानि प्रदशेपितुमाह् - 

रिरःकपाली ध्वजवान् भिक्षाशी कमे वेदयन् । 
ब्रह्महा दाद्ाब्दानि मितयुक्शुदिमाप्युयः्त् ॥ २४३॥ 

शिरसः कपरार्मस्यास्तीति शिरःकपाखी, तथा व्वजवान्-- ^“ कृत्वा 

रावरिरोष्वजम् '” इति मनुस्मरणात् । अन्यच्छिरःकपाकं दण्डाग्रसमारोपितं ष्व- 

जराब्दवाच्यं गृह्णीयात् । तच ॒ कपारं स्छन्यापादितव्राह्मणरिरःसबन्धि प्राह्य- 

'व्राह्मणो ब्राह्मणं घातयित्वा तस्येव शिरःकपार्मादाय तीथन्यनुसंचरेत् ” इति| 
ज 

५ 1 000 1 

१. ख. मसत्यभाषु०। २. क. चराणां च घात ०। ३. क. युच्यते यद्यपि । ४.--२१. १.। 

५, ~---- १ १¶. ७८. | 
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शातातपस्मरणात् | तदलामेऽन्यस्य ब्राह्मणस्यैव ग्राह्यम् । एतदुभयं पाणिनैव 
रहय --““खदटङ्गकपालपाणिः" ईति गौतमस्मरणात् । खदटाङ्गशब्देन दण्डारोपित- 
ेरःकपाठात्मको ध्वजो गृह्यते, न पुनः खदरैकदेशः | तेन ““ महोक्षः खदह्ं 
परञ्च ईयादष्यवहारेषु तत्र प्रसिद्धेः । एतच्च कपाठ्धारणं चिहार्थं न पुनर्भो 
जनां भिक्षाथे वा--“श्ृन्मयकपार्पाणिर्भिक्षाये म्रामं प्रविशेत्” इति गौत- 
मस्मरणात् । तर्था वनवासिना तेन॒ भवितन्यं--“ब्राहमहं द्वादशाब्दानि कुटी 
कृत्वा वने वसेत् ।“ ईति मनुस्मरणात् , प्रामसमीपादौ वा--* कृतवापनो वा 
निवसेद्ामान्ते गोव्रजेऽपि वा । आश्चमे बक्षमृरे वा सर्वैभूतहिते रतः | ” इति 

तेनेवोक्तत्वात् । कृतवापनो वेति विकल्पाभिधानाञ्जटी वेति कृश्यते । अत एव 
सवतः--"“ ब्रह्महा द्वादशाब्दानि वालवासा जटी ध्वजी 1” दाति । तथा भिक्षा 
रानशीच्श्च मवेत् । भिक्षा च खोहितकेन शृन्मयखण्डरारषेण प्राह्या- 

८ रोहितकेन खण्डडरवेण ग्रामं भिक्षये प्रविशेत् ” इसापस्तम्बस्मरणात् । 

सत्तागारफयवानमिष्टं छुभ्यत्ते न वा इयेवमतकल्पितानि भिक्षा्थ॑प्रविशेत् “सप्ता 

गाराण्यसेकद्पितानि चरेदरे्षम् ” इति ध्र॑सिषठस्मरणात् । तथैरक्रारु एव सा 
पराह्म--* एककालाहारः' इति तेनेवोक्तत्वात् । पतै भेक्षं ब्राह्मणादिव्णीष्वेव 
कार्थ--*“ ्चातुवेण्यं चरेद्क्षं खट ङ्गी संयतात्पवान् ।* इति संवतैस्मरणात् । तथा 

(्रह्महाऽस्मि' इति स्वकमे ख्यापयन् द्वारि स्थितो भिक्षां यचंतं--““ वेदमनो द्वारि 
तिष्ठामि भिक्षाथौ ब्रह्मघातकः।” इति परादारस्मरणात् । भयं च भेक्षाित्वनियमो 
वन्य जीवनारक्तौ दष्टन्य+ भिक्षायै पविरोदामं बन्यै्यदि न॒ जीवति" इति 
संबतस्मरणात् । तथा ब्रह्मचयोदियुक्तेन च तेन भवितव्यं “खट ङ्गकपाल्पाणिद्भौ- 
दशवत्सरान् ब्रह्मचारी भिक्षाये भ्रामं प्रविशेत्कमांचक्षाणो, यथोपकरमेत्संदरोनादायै- 
स्य)?““उंधथितस्तु दिवातिषठदुपविष्टस्तथा निशे। एतद्वीरासनं नाम सवंपापप्रणारानम्” 

१ क. न्यस्यैव ब्राह्मणस्यमराद्यम् । २.--२२. ४. । ३. पुष्पदन्तस्तेत्रे । 
४. क. तत्रैवसिद्धेः। ५ --२२. ४. ) । ६. ख. तथा च वन० | ७. ख. द्वादञ्चसमाः 
कुटिं कु० | ८.--२१. ७२. ९.--११. ७८. । १०.१२४. १४. । १९.१०. ७.। 

१२. ख्. तथासायङ्गला एव० १३ ख तच्चमक्चं° । १४. ख. चातुरव्यैचरेद्रे > । १५. ख. 
भिक्षांचरेत् । वेदम । १६. ख. वन्येजौव ° । १७. ख. छदटुङ्गपाण ° । १८. ग. पथोपक्रमेत्सन्द् । 

पक्रामेत्संसम्द०। १९ क. ख. दायेस्यस्थानापना०| 
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“:स्यानासनाम्यां विहरेत्तवनेषूदकोपस्परी्दधवत् `” ईति गौतमस्मरणात् । ब्रह्मचा 

सिरहणं च व्जयेन्मधुमांसं गन्धमाद्यदिवाखठपराज्ञनोपानच्छत्रकामक्रोधटोभमोदहषे- 

त्यगीतपखिदनमयानीति त्रह्मचासििकरणोक्ताविरुद्धघमेप्राप्यथेम् । अत एव 

शङ्कः--स्थानरासनी मौनी मौज्ी दण्डकमण्डटुः । भिक्षाचयंश्चिकायै च 
कूदमाण्डीभिः सदा जपः। ?' इति । तस्य भवेदिति शेषः| अत्र ^“ सवने षूरकस्पदी ' 

इति स्नानविधानात् तदङ्कमूतमन्त्रादिपराप्तिरप्यवगम्यते | “्युचिना कमं कतेन्यम् ” 

इयध्य सर्वकर्मसाधारणीलाइतचयङ्गमूतशौ चसंपत्य्थं स्नानवत्संध्योपासनमपि काय 

---तस्यापि शौचापादनद्वरेणै सवैकभैशेषतात् | तथा च दक्षः--““सन्ध्यादीनो 

ऽद्यचिर्नयमनरैः सवैकमेसु | यक्किश्चतदुरते कमे न तस्य फठमाग्भवेत् |" इति। 

न च (द्विजातिकमभ्यो हानिः पतनम्“ इति वचनात् संध्योपासनायाश्च 

दिजातिकम्वादयप्राक्तियिति शङ्कनीयं ; यस्मात्पातितस्यैव बतचर्योपदेश्याच्दङ्गतयेव 

सष्योपासतनादिपा्तिः अतो द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं, ब्राह्मणस्याभकाः 

प्रचनयाजनप्रतिमरहा इत्यार्दानामेव द्विजातिकर्मणां ततचयारनङ्गमूतानाः हानैनं 

सर्वैषाम्ू--तावन्मातरबयधिन हानिवचनस्य चरिता्ैतवात् । इयं च मनुयाङ्वस्क्यगौ- 

तमाद्ा्तेपास्ति द्वाददयवर्षव्रत्चयौ एकेव न पुनभिन्ना--प्रस्परसापेक्षवाद- 

विरोधाच्च । तथाहि । ““भिक्षारी कमे वेदयन् ” इत्युक्ते कँ भिक्षापात्रम् £ केषां 

वा गृहच ? कतिश वा इल्यकाङ्का जायेतेव । तत्र ““छोहितकेन खण्डशरावेण ” 
इलयाप{तम्बादिवचनैः परिषूरणमविदद्धम् । अतः सुधरेककसपोपदेशा्यकेशदुक्त-- 

'मनुगौतमाचक्तेतिकतैम्यतायाः परस्परसापिक्षत्वेऽपि र्विकस्प ' इति-- तदनिरूप् 

वोक्तपिति मन्तन्यम् । एवं द्वादश्चवषौणि तरतचयामावत्यं॒ब्रह्महा शुद्धिमापु- 
यात् | ईयं च भकामक्ृतब्रह्मवधवि्षया--“इयं विदयुद्धिर।दता प्रमाप्याकामतो 
द्विजम् | कामतो ब्राह्मणवधे निष्कतिन विधायते ॥ “ इति मनुस्मरणात् ॥ अनत्रदं 

चिन्तनीयं-- कै तत्त द्वित्रह्मणवषे प्रायधित्तस्य तन्त्रलमुताङ्र्तिरित } केावे- 

न्मन्यन्त- “ब्रह्महा द्रादशान्दानि ” इत ब्राह्मराब्दस्येकध्मिन् द्रयोनेडषु साधार- 
[वाव

ाता 

१, क. स्पशच्छद्धयेदि०। २१. ६. २. ख. रणस्मरणता०। ३ क. सवके अङ्गत्वापूवात् °। 

४, ख. चयोङ्गमूता० । ५.--१. २४. १४. । १. क. पदेशाकश्विदु° ! ७. क. इदं च° | 

८. क. विषयम्० । ९.--११. ८९. | १०. क, द्वेजनाक्षण° । 
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{~ (भ णत्वदिकाभिन्त्राह्मणवघे यतप्रायश्चिततं तदेव हितीये तृतीयेऽपि । तत्रेकत्राह्यणवधाभैपिततैक- 
प्रायरिचत्तानुष्ठाने सतीदं कृतमिदं नेति न शाक्यते वक्तुम्।देशकालकर्चणां प्रयोगानुबन्ध- 
भूतानामभेदेनागृह्यमाणविदेषत्वाचनत्राुष्ठानेनेव पापक्षयक्षणकार्याकिष्पािर्युक्ता।यथा 
तन्त्रानुष्ठितेः प्रयाजादिभिराग्रेयादिषु तन्ब्ेणेवानेकोपकारलक्षणकार्यणां निष्पत्तिः। न 
चेवं वाच्यं -दवतरत्रा्मणवघे पापस्य गुरुत्वात् ; ““एनसि गुणे गुरूरणे खन ख्यूनिः' 
ईति गौतमवचनाद वृत्तमेव प्रायश्चित्तानुष्ठानं युक्त--विलक्षणकार्ययोस्तन्त्रेण निष्प. 
त्यनुपपत्तेशिति । यतो नेदं वचनमाद्र्तिवेधायकं, [कै तूपदिष्टानां गुरुटधुकस्पानां 
व्यवस्थात्रतिपादनपरम् | न च द्वितीयन्राह्मणवघे पापस्य गुरुचं--प्रमाणामावात् | 
यच्च मदुदवलाभ्यामुक्त--““ विषेः पराथमिकादस्माद्तीये द्वियुणं चरेत् । तृतीये 
त्रिगुणं प्रोक्तं चतुर्थं नाकि निष्करतिः।।'ईति तदपि “'परतिनिमित्तं नैभित्तिकमावर्वते" 

= "(५ इति न्यायेन दवित्र्राह्मणवधगेचरनमित्तिकशासावृत्यनुवादेन चतुर्थे तदभावविधिपरं 
न पुनद्वितीयत्रह्मवघे प्रायश्चित्तानुष्ठानदैयुण्यविधिपरर्भेपि-वाक्यमेदप्रसङ्गात् ¦ तरमात् 
्ितरि्राह्णवघेऽपि सङ्देव द्वादश्चवाधिकायनुष्ठानं युक्तम् ] यथा ८‹ अग्नये श्चामवते 

^, (~ ‰\ परोडाशमष्टाकपारं निवेपेत् ” इ्यादिगृहदाहादिनिमितेष चोदितानां क्षामव्यादी- 
नां युगपदनेकेष्वपि गृहदाहादिनिमित्तेषु सङ्ृदेवायुष्ठानम् । अत्रोच्यते । न हि 
वचनिरोधे न्यायः प्रमवःति । वचनं च “‹ विधेः प्राथमिकात् ” इल्या्िकं द्वित्ि- 
बूह्मणवधे प्रायश्चित्तानुष्ठानावृ्तिषीर्धपरम् । एवं सति न्यायभ्यतन्त्ानुष्ठानबापे- 
नाऽऽवृक्तिवेरोषकरं स्यात् । इतरथा साल्लतः प्राप्यनुवादकतवेनानथकं स्यात् ,न च 
वाक्यभेदः चतुथादिवृहवधपयुदासेनेतरत्राव्प्रायशचतताषधानेनैकार्थवात् । किं च 
“° चतुथं नास्ति निष्कृतिः”* इति। लिङ्गददीनाद्धन्यमानबूह्यणसङल्योत्कषे दोषगौरवं 
गम्यते। तथा देवरादेवचनाच्च-““ यत्स्यादनाभसंधाय पापं कर्म सङ्ृकृतम् | तस्येयं 
निष्छतिदृष्टा घमेविद्धिमनीषिभेः॥ इति। न च विकक्षणयो्मुरुट्धुदोषयोः श्चयस्तन्तर्णं 
निष्पद्यते । अत एवं विधेषु दषगुरुष्वेन कायैवेटक्षण्यादपि प्रातिनिमित्त नैमित्ति- 
कस्याऽऽदृत्तियक्ताःक्षामवत्याष्षु पुनः कार्यस्यवैलक्षण्यादुक्तस्तन््रभाव इत्यङं प्रपञ्चन।॥ 

१ क. गल्रायरिवत्त० । २. क. रोषत्वात्तचावुष्टा० । ३.-- १९. १९. । ४. क. 
प्रायर्चित्रानं यु° । ५. ख. द्वियुणं भवेत् । तृ ° । ९. अयं श्छोकोमतस्मृतौ न दश्यते । ७, क, 
परमितिवाक्य ० । 
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येद् "° चतुर नास्ति निष्कतिः इति तदपि महापातकविंषयं-पापस्यािगुरुतेन 

प्राया्वत्तामावप्रतिपादनपरत्वात् । अतः शद्रानसेवनादौ बहृशोऽ्यभ्यस्ते तदनुगु- 

णप्रायदचिचान्रत्तिः कश्पनीया न पुनः प्रायाक््वत्ताभावः | अत एवोक्त मनुना-- 
४: पूर्णे चानद्यनस्थ्नां त सद्रहव्यात्रतं चरेत् * ईति । इदं च द्वादशवार्कं व्रतं 
साक्षादन्तुय--ः* वृह्यहा ” इति तस्यवाभिधानत् | अनुग्राहक प्रयोजकाेस्तु तत्र 

दोषानुप्तरिण प्रायर्चित्ततारतम्यं कल्पनीयम् । तवानुप्राहको यत्प्रायर्चित्तमाजं पुरुष- 

मनुगृह्णाति स तत्प्रायस्वित्तं पादोनं कुयात् ; अतस्तस्य द्रादयवार्षरैके पादोन 

नववार्षिकं, प्रयोजकस्वर्धोनं प्ड़ापरकं कुयात् , अनुमन्ता पुनः साधपादं साध- 

चतुवांर्षेकं, निमित्ता वेकपाद त्रिवार्षिकम् । अत एव सुमन्तुः--“"तिरख्छतो 
यदा विप्रो ह्वाऽऽत्मान मृतो यदि । निगणः सहसा ऋोधाद्रहक्षेतरादिकारणात् ॥ 
त्रैवार्षिकं व्रतं कुयीव्पातिरोमां सरस्वतीम् । गच्छेाऽपि वि्ुद्धबथ॑तत्पापस्येति 
निर्चितम् ॥ अलय निगुणो विप्रो ह्यदयर्थं निगुणोपरि । क्रोघाद्वै प्रियते यस्तु 
निनिमित्तं तु भर्तः ॥ वत्सरत्रितयं कुयौनरः च्छ् विड्ुद्धये ॥'' 
इति ॥ यदा पुननिमि्ययन्तगुणवानीत्मघाती वायन्तानैगुणः त कवषमेव 
बहाहत्यात्रतं कुयात् -““ केरादमश्चनखादीनां क्त्वा तु वपन वने } बह्यचयं 
चरन्विप्रो वर्षेणैकेन शुद्धयति '" इति तेनैवोक्तत्वात् । अनयैव दिशानुग्राहक- 

प्रयोजकादीनां येऽनुग्राहकम्रयो नकादयस्तेषामपि प्रायद्चित्तं कल्प्यम् । अस्यां 
च कल्पनायां “° प्रयोजटिताऽनुमन्ता कती चेति स्वगनरकफटेषु कमसु भागिनो 

भूय आरमते तस्मिन्फट्ेयेषः?› ईव्यापस्तम्बीयं वचनं "मूकम् । तथा प्रोत्साहका- 

दीनामपि दण्डप्रायस्चित्ते कस्प्ये । तथाऽऽह पेठीनतिः--“'हन्ता मन्तोपदेष्टा च तथा 

संप्रतिपादकः | प्रोत्साहकः सहायद्च तथा मागौनुदेरकः ॥ आश्रयः सल्रदाता 
च भक्तदाता विकर्मणाम् । उपेक्षकः शाक्षमाशवेदोषवक्ताऽनुमोदकः ॥ अकायं- 

कारिणस्वषां प्रायाश्चे्तं प्रकल्पयेत् । यथा्यक्तयनरूपं च दण्डं चेषां प्रकस्पयेत् ।” 
इति ॥ तथा बाठवृद्धादिनां साक्षात्कचैतवेऽ्पघमेमेव--*“अशीतियस्य वषोणि बाखो 

वाऽप्युनषोडराः। प्रायसिवत्ताघेमर्होःत च्ियो रोगिण एव च ॥** इयाङ्गैरः स्मरणात्॥ 

१.--११- १४०। २. ख. सादसाकतोधा ० ३. ख. गुणवदु्परि आत्मघां। ४.--२- २९. 

१. । ५. ख. कर्प्ये तथा० | 
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तथा “° अवोक्तु द्राददाद्रषाद्ौतेरूष्वंमेव वा । अधमेव भवेत्पुंसां तुरीयं तत्र 

योषिताम् ॥* इति ॥ तथानुपनीतस्यापि बार्कस्य पादमात्रमेव म्राथर्विचं-- 

“'्रीणामधं प्रदातन्धं वृद्धानां रोगिणां तथा । पादो बषु दातव्यः सवेपापेष्वयं 
वेधिः ॥ इति विष्णुस्मरणात् । अतर्च यच्छष्कन “ उनैकादशवधेस्य पञ्चव- 
षत्परप्य च } प्रायार्चेत्तं चरेद्धाता पिता वान्यः सुहृजनः ॥ इति प्रतिपाचोक्त-- 
‹५अतो बारूतरस्यास्य नपराधो न पातकम् । रजदण्डो न तस्यास्ति प्रयाक्चत्तं न 

विदयते ॥'* इति, तदपि संप्रणेप्रायाश्चित्ताभावप्राततिपादनपरं; न पुनः सवात्मना तदमा- 
वप्रतिपादनपरम्--साश्रमविशेषानैरपेक्षेण श्रूयमाणेषु “बूह्यणो न हन्तव्यः? “° त- 

स्मद्ाह्यणराजन्यो वैद्यश्च न सुरां पिबेत् ? इेवमादिष्वनपेक्षितवयोविरेषस्येवा- 
धिकारात्। अतरंवतदीयमपि प्रायशषिित्तं पिगदिभिरेवाचरणौयं--८“ पुत्रानुत्पा्य 
सस्य वेदमव्याप्य वृत्ति विदध्यात् ? इति तस्येव पुत्रहिताचरणेधिकृत- 

त्वात् । यत्र पुनः करमिस्चिद्रूहयवधे प्रयोजकभावमापननस्यान्यकिन्साक्षात्कत- 
से गुरु्धुपरायस्ित्तसन्निपातः तत्र दुादशवाषिकादिगुशुम्रायश्चित्तान्तःपातिनः 

प्रयोजकसर्बान्धरघुपरायङ््वत्तस्य प्रसङ्गात्कायैसिद्धिः । न चैवं सत्यवि- 
रेषा्घुकस्पेन महतोऽपि सिद्धिः स्यादित्याराङ्कनीयम् । अत्र इन्तःपातितया 

ऽनुष्ठाने सि्चेषानवैगमाद्मसङ्खात्कायसिद्धिरुच्थ॑ते 1 ,न च॒ रष्वन्तःपाती महाकल्प 
इति कुतः प्रसङद्धाशङ्का । न च चैत्रवधजनितकस्मषक्षया्थमनुष्ितेर्न कथ विष्णु 

क (५ (५ 

पित्तवधोत्पाघपापनिवरत्तिरिति वाच्यम् | चेताददेरास्यातन्त्रतवात् । अतो यथा 

काम्यनियोगनिष्पच्यथ स्वगौ बौऽनुष्ठितेरभ्रेयादिभिीनयनियोगीनष्पत्तिस्तदरह्घुप्राय- 
स्वित्तस्यापि कायोशचैद्धिः ॥ यप्पुनमध्यमाङ्िरेवचन--“* गवां सहस्रं विधिवत्पा- 

तेभ्यः प्रतिपादयेत् । ब्रह्महा विप्रमुच्येत सवेपापेम्य एव च ›' इति तत्सवनस्थगुण- 
वद्भाह्यणविषयम् । “* एतच्च द्विगुण सवनस्थे तु बाह्यणे तमादिशेत् " इयतद्वा- 
क्यपरिहितद्विगु गाद शवार्षिकत्रतचयांशक्तस्य वेदितन्यम्-प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात् , 

न त्ननाबृत्तद्वादशवार्भिकविषयम् । तत्र हि द्वादशदिनान्येकेकं प्राजापत्यमिति गण- 

नायां प्राजापत्यानां षष्टयधिकश्चतत्रय भवति | यद्यपि प्राजापत्यस्यान्ते उयहरुपवा- 

सोऽधिकः तथाऽप्यत् वनवासजटाधारणवन्याहारतवादिरूपतपोविक्ेषयुक्ततादुपवा- 

-१. ख. वाऽधिकतस्तदीय° । ३. ख. रेषानपगमा०। ४, ख. सिद्धिखगम्थते } न च०। 
५. ख. नुषेयेनवि* 1 
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सामवेऽमयेकौकस्यं दशाहस्य प्राजापव्यतुल्यत्म् | ततदच « प्राजापत्यक्रियाशक्तौ 
धेनुं ददाद्विचक्षणः | गवामभवे दातव्यं तन्मूल्यं वा न संदायः। 7 इत्यनेन न्यायेन 

प्रतिप्राजापत्यमेकैकस्यां घन्वां दीयमानायां घेनूनामपि षष्ट्यधिकं रात्रय भवति, 
न पुनः सहस्रम् अतो यथोक्त एव विषयो युक्तः । यदपि राङ्खवचन-- 

“° विग्र प्रमाप्य द्वादशासेवत्सरान्षट् त्रीन्साधसंवतरं च व्रतान्या्शेत् › तेषामन्ते 
गोसदहच्रं तदै तस्यार्थं तदधं च ददयात्स्वेषां वणीनामानपूर्व्यण"" इति द्वादशवार्षि- 

कगो सहस्रयोः समुच्वयपरं तदाचायादिहननविषयं द्ष्टव्यं--तध्या?गुरुलात् । तथा 
च दक्चः--““सममवबाह्मणे दानं द्विगुणे ब्राह्मण्रुवे । आचार्ये शतसाहस्रं श्रोत्रिये 

दत्तमक्षयम्।।'' इति प्रतिपाचोक्तवान् , "*समं द्विगुणसाहसलमानन्त्यं च यथाक्रमम् । 

दाने फङ्विशेषः स्यादिसायां तद्वदेव हि ॥ इति । तथाऽऽपस्तम्बेन द्वादशव्षि- 

कमुक्तवोक्तमस्मिनेव विषये--““गुर् हत्वा श्रोत्रियं वा एतदेवव्रत ¶ोत्तमादुच्छसाचरे- 

त्" हरि | तत्र यावज्ीवनवर्व्यमाने व्रते यदा त्रैगुण्यं चातुर्यं बा संभाग्यते 

तदा तैव्रासमर्थस्य बुहुधनेस्यायं दानतपसोः समुच्चयो द्रष्टम्यः । द्वादरावाधि- 

कन्यतिरिक्तानां तु सुमन्तुपराशरादुक्तानां मायारेवचानासुच्तरत्र व्यवस्यं वक्ष्यामः । 

ननु च द्रादावाधिकादिकस्पानां न्ययस्था कुटोऽवसिता। न तावदहादरावाधिकादिविवा 

यकयाक्यैयिति युक्त- तत्राप्रतीतेः ¦ न च वाच्यं प्रमाणावगतगुरुघुकल्पानां बाघो 

वा प्रसाह्मीदति व्यवस्था कल्प्यत इति--विकट्पससुच्चर्याङ्ग्गिभावानामन्यतमा 

श्रयणेनापि बाधस्य सुपरिहरत्वम ॥ अत्रोच्यते ॥ न तावद्रादशावाधिकसेतुद २ ना 

दीनां विषमकल्पानां विकस्पोऽवंकल्यते--विकस्पाश्रयणे गुरुकल्पानामनुष्ठानासं- 

मवेनानर्थक्यप्रसंगात् । न च परोडशिग्रहणाग्रहणवद्विषमयोरपि विकल्पोपपत्तिरिति 

वाच्यम् । यतस्तत्रापि सति संभवे प्रहणमेवेति युक्तं कल्पयितुम् । यद्वा षोडरिप्र- 

हणाग्रहणवद्िमयोरपि विकल्पोपत्तिरिति वाच्यम् । यतस्तत्रापि सति संभवे 

्रहणमेवेति युक्तं कट्पाधेतुम् । यद्वा षोडरिग्रहणानुगृहीतिनातिरत्रेण क्षिप्रं खगा- 
[1 

१. क प्येकस्यद्राद० । २. ख. शङ्खयचनं -पूर्ववदमतिपूतवं चतुषु वणेषु विप्रपरमा° । 

ग. वचनं प्रमा० । ३. ख. तस्यार्धं च ददा० । ग० तदृ तस्या च दयया । ह. तदर्धं तस्यां 

तदधं द्या० । ४. क. सोदर्ैदत्त०'। ५. ल. चत्वात् । समं द्वि. । ₹.--¶ २४. २४. ७. 

द. दा तत्र समर्थ । ८. ख. वसिता 1 तावद्ा° ‡ ९. माप्रसाक्षी° । १०. क. प्रिकल्पोवकस्पते ०। 

११. क. ङ्गङ्गीमाव° 
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0 ६११ व १ 

दितिद्धिरतिशयितस्य वा ख्रगस्येति कल्पनीयम्-इतरथा प्रहणविधरानथेक्यप्रसङ्गात्। 
नापि समुच्चयः--उपदेशातिदेश्प्रा्षिमन्तरेण समुस्वयो न संभवति--उपदेदा- 

वगतनेरपेक्ष्यस्य बाधग्रपङ्गात् । न चाङ्गाद्धिभ्ावः--श्ुत्यादिविनियोजकानामभा- 

वात् । श्रुतिटिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानानि विनियोजकानि । अतः परस्परोप- 
मदपरिहारा्थं विषयव्यवस्थाकस्पनेवोचिता। सा च जातिशक्तिगुणायपेक्षया कल्पनी- 
या---““ जातिश्क्तेगुणपिक्षं सुकृहृद्धिकृतं तथा । अनुवरन्धादि विज्ञाय ॒प्रायदिचत्त 

प्रकल्पयेत् ॥'› इति स्मरणात् ॥ २४२३ ॥ 

न, ~ क 

पूर्वोक्तस्य ब्रहमह॑तयाप्रायधित्तस्य नैमित्तिकं समाप्त्यवाधिमाई-- 

ब्राह्मणस्य परि्राणाद्रवां ाद्राकस्य वाँ । 
तथाऽश्चमेधावभृथसानादा शुदिमाप्नुयाव् ॥ २४४ ॥ 

यश्चौर्याघ्रादिभिन्यापायमानस्य बाह्मणस्यैकस्याप्यातमप्राणानन्तरे तवा 
प्राणत्राणं करोति; गवां वा द्वादशकस्यासवपरिपूर्णेऽपि दुदरशवार्षिके डुदधवेत् । 
यद्वि प्राणत्राणे प्रदृ्स्तदङृवेव चरियते तथाऽपि शुद्धयत्येव | अत एव मनुना 
८ बाह्मणार्थं गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परियजेत् । मुच्यते बह्महत्याया गोप्ता गो- 

णस्य च | इति । ब्राह्मणरक्षणं तदथमरणं च, प्रथगुपात्तम् | तथा परकी- 
याश्वमेधावमृथाल्यकमाङ्गमूतस्नानसमये स्वयमपि स्नावा ब्रह्महत्यायाः शुद्धि माप्नु- 

यात् । स्नानं च स्वकल्मषं वि्याप्य कुयात् । तथा च मनुः ^ रिष्ट वा भूमि- 

देवानां नरदेवसमागमे । स्वभेनोऽवभृये स्नात्वा हयमेघे वरिुच्यते ॥" ईति । भूमि- 
देवा ब्राह्मणा ऋत्विजस्तेषां राज्ञा यजमानेन नरदेवेन समवये स्वीयमेनः शिष्ट 
विख्याप्याश्चमेधाधभूथे स्नात्वा शुद्धयेत् यदि तैरनुज्ञातो भवति-““ अश्वमधाव- 

भृथ गत्वा तत्राजुज्ञातः स्नातः सद्यः प्रतो भवति " इति शङ्खस्मरणात् ॥ अश्व 
मेधावभुथग्रहणमग्निषटुनमध्यानां पञ्चदडरावात्रादिक्रवन्तराणामनिष्टःसमाक्तिकानां रच 
सवेमेधार्ढानामुपलक्षणम्--अश्वमेधावमृथे वाऽन्ययजञेऽप्यभनिष्टदन्तश्च ” ईति गौतम- 

१. क. ज्गङ्गीभावर} २. ख, बऋ्यहव्यादिप्रायाशध० । ३. त. क स्थ च। तथाऽ्ख० । 

४ ग. यच्चारव्या० । ५.-- ११. ७९.। &. क. ग. विङ्चुष्यत इति० । ७.--११, ८२. । <. 

छठ. कानां च समे ० । %,--२२. ९. १०. 
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स्मरणात् । अथं च प्रक्रन्तद्रादसवार्षिकस्य कथञ्चित् ब्रह्मणप्राणत्राणा्षकं कुवते 
वरतसमाप्यवधिरुच्यते | यथ। सारस्वते सते पक्ष प्रलषणे प्राप्योत्थानमृषमैकशतानां 
वा गवां सहस्रमभवे सवैशदानं गृहपतिभ्ररणे चेति, न पुनः खतन्त्रं प्रायाध्ित्ता- 
न्तरम् । तथा च राज्खः--“ द्वादशे वर्षे शुद्धि प्राप्नोयन्तरा वा ब्राह्मणं मोचाथे- 

त्वा गवां वा दादडानां पखिराणात्सद्य एवाश्चमेधावभृथक्नानादा प्रतो भेवति ” इति। 

अत एव मनुना--““ कृतवापनो वा निवसेत् ? ईति द्वादरावार्षैकस्य शुणिर्धि 

परक्रम्य--ः“ ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा स्यः प्राणान्पाध्यजेत् । मुच्यते ब्रह्महलयाया 
गोप्ता गोत्रा्मणस्य च › इलयादिनौ मध्ये ब्राह्मणत्राणादिकमभिधाय--““ एवं दट- 
रतो नियं ब्रह्मचारी समाहितः । समाप्ति द्वादशे वपे ब्रह्महा व्यपोहति"? ईति कद 
रावाधिकमेवोपसंहृतम् ॥ नयुत्रहमहत्यायाः डद्धिमाप्ुयादिति ब्राह्मणत्राणादीनां 
दुद्चवार्धिकेण सदैकफठत्वावगमात्स्वातन्त्रयमेव युक्तं, न पुनरङ्गतम् । फ च 
प्रधानविरोधित्वादपि नाङ्गखम् | प्रधानानुग्राहकं ङ्गं भवति । न च प्रारब्धदादश- 
वा्षिकस्यदं विधानम् । येन तत्कार्ये विधान गम्यते ! यथा.'सत्रायावगूयं र्श्वाजेता 

यजेत् "इति सत्रप्रयोगप्रवृत्तस्य तत्परिसमापनाक्षमस्य विश्वजिददिधानमतोऽपि स्वातन्त्रय 

युक्तमू-यथाथिप्रवेशख्क्ष्यभावादीनाम् | न च तेषामपि द्रादशवार्िंकोपक्रमोपसं- 

हारमध्यपटितव्वेन तदङ्खत्वमिति राङ्कनीयम् } यतः सलयपि मध्यपटे निज्ञातप्रयो- 
जनत्वेन प्रयोजनाकाङ्काविरहान्न परस्परमङ्गाङ्गवं युक्तम् । यथा सामिघेनीप्रकरण- 

मध्यवार्तैनां निविसदान।मञ्चिसमिन्धनप्रकारानवेन सामिधेनीभिः संहेककार्याणां न 
सामिधन्यङ्खतखम् । न चेकान्ततोऽभ्रिप्रवेशादीनां द्रादशवाषिकमध्ये पाठः--वसिष्ठ- 
गौ तमार्षिभेरेषां द्वादशवार्षिकप्रक्रमस्परागेव पठितत्वात् । इदमेव स्वातन्ने प्रकटा 
मनुना--““ रक्षय राह्लमृतां वा स्यात” “‹ प्रस्यदात्मानमग्नौ ' वा?” इति प्रतिवाक्यं 

क । ल ००९५ १००५८ 

" रक्ष्यं शखभृतां वास्याैदुषामिच्छयात्मनः । म्रस्येदात्मानमभ्नौ वा समिद्ेत्रिरवा 
कषिराः' इति । 

१. ख. ग्रसवणं प्राणोत्थान° । २. ख. सहसस्यामवरे* । क. सहसभागे सर्वस्व ° | 
३. ख. सवेस्वजान्यां ग्रह । ग. स्वयाज्यान्यां गृह ० । ४. क गृहपतिमरणेवेति° । ५. ख..भव- 
ति । अतण । ६.- ११. ७८ । ७.--११. ७९. । <८.--११.८१. | ९.--¶११, ७३.। 
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वाराब्दः पटितः } तथा प्रतिप्रायश्चित्तमेवोपसं्दतम्--मनुना “* अतोऽन्यतममा- 

स्थाय विधि विप्रः समाट्तिः | ब्रह्महयाङृतं पापं भ्यपोहद्यात्मवत्तया ` इति । 

अतोऽ्िप्रवेखा्यीनां खवातन्त्रयमेव युक्तम् । अतश्च ब्राह्मणत्राणादेरप्येकफख्तानाङ्क- 

त्वमिति ॥ उच्यते ॥ परित्टतमेतत् ^“ अन्तरा ब्राह्मण मोचयित्वा इलयादिना 

राडखवचनेनाङ्गत्वावगमात् । अद्गस्येव सतः प्रध। नद्रारेण फकसंबन्धः । न च 

व्रधानाधरोधः । यतो ब्राह्मणव्राणावधिकस्येव ब्रतानुष्ठानस्य फलसाधनत्वं विधीयते 

इति न विरोधः ॥ २४४ ॥ 

किं च-- 
[क 

दीषेतीत्रामयम्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा | 

ष्ठा पथि निरातङ्क त्वा तु ब्रह्महा शुचिः ॥ २४५ ॥ 

दीर्घेण बहुकार्व्यापिना तीव्रेण दुःसंहेनामयेन कुष्ठादिन्याधिना भ्रस्तं 

पीडितं ब्राह्मणं गां वा तथाविधां गा्मपि दृश निरातङ्कं नीरुजं कृतवा ब्रह्महा दछ्ाचै- 

भवति । ननु “५ ब्रह्मणस्य परि्राणात्” इर्यत्र यदुक्तं ` ब्रह्मणरक्षणं -- तदेव 

किमर्थं ॒पुनरुच्यते “४ ब्रह्मणं गामथापिवा"” इति ॥ सलयमेवम् ॥ क तु आल्मप्राण- 

परि्यागेनाधस्तनवाक्ये ब्राह्मणरक्षणमुक्तम् , अधुना पुनरोषेधदाना्नेति विषः । 

अमुनाभप्रायणोक्तं मनुना--““ विप्रस्य तननि पित्ते वा प्राणारमे विमुच्यते |' 

ईते ॥ २४५५ ॥ 
किं च- 

आनीय विप्रसवेसवं हृतं घातित एव वा | 

तन्निमित्तं क्षतः राखैजीवन्नपि विशुध्यति ॥ २४६ ॥ 

विप्रस्यपहृतसरवस्तयावसीदतः संबन्धि द्रव्यं भूहिरण्यादिकं चरतं 
साकव्येनानीय रक्षणं यः करोति स विद्युद्धयति | आनयने प्रवृत्तः स्वथं 

चैरिघोतितो वा यदिवा तन्निमित्तं ब्राह्मणसरवेसवानयनार्थं॑तत्र युध्यमानः, श 
वा ० 

- १.--११. ८६. | २. ख विधापथिष््वार | ३ - प्रा २४४. । ४. ख. पित्तेया 

प्ाणा० । =» - १६१. ८०.। 

[1 
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क्षतो मृतकल्पो जीवन्नपि विद्युष्यति । राक्चैरिति बहुवचनं क्षतवहुवपराप्यर्थम् । 
अत एव मनुना--:* यवर प्रतिसेद्धा वा सवैश्वमघाजिलय वा ” इति ॐयवरग्रहणं 
क्रतम् । एतस्य छकद्रयोक्तक्पपञ्चकस्य ब्रह्मणरक्णदूपत्रेन “` अन्तरा वा 

ब्राह्मण मोचयित्वा ' इयनेन राङ्खवचनेन क्रोडीकृतत्वाद द्ादरावाषिकसमप्त्यव- 

धित्वेन विनियोगान स्वातन्तरेयम् ॥ २४६ |] 

ग्रवरच त्ान्तरमाह- 

१ 9 (भ, भः 

लोमभ्यः स्वाहेयेव हि खोमगप्रमुति वे तुम् । 

मञ्नान्तां जुहयादयपि मन्तेरोभियैथाक्रमम् ॥ २४७ ॥ 

४४ लोमम्यः स्वाहा ? इलयेवमादिभिमंत्रखोमप्रमृतिमञ्जान्तां तल जह्यात् । 
इतिराब्दः करणनिर्देशः । एवशब्दः प्रकारसू चनाथैः । हिशब्दः स्मव्यन्तर- 
प्रसिद्धत्गादीनां व्र॑भतिशब्देनाक्षिप्यमाणानां योतनाथः | ततश्च लोमादीनि होम- 
द्रव्या चतुध्यी निर्दिद्यन्ते। खाहाकारं पिता तेमन्त्रेजेहयात्। ते च हयमानद्रव्य 
णां छोमलग्डोहितमांसमेद स्ना्वश्थिमञ्जानामष्टसंख्यत्वादष्टौ मन्त्रा भवन्ति । तथा 

च वसिष्ठः" ब्रमहाभ्निमुपसमाधाय जुहुयाद्छोमानि, मृत्योजहोमि ठोमभिमृत्यं 
वाराय ° इति प्रथमाम् ¢ चं मृव्योजंहोेमि त्वचा मूत्युं॑वाङाय › इति द्वितीयाम् 
४४ लोहितं मत्योजहयेमि रोहितेन मव्य वाश्य' इति तृतीयाम् “ मांसानि 

म्योजहोमिमांसैगवयुं वाराय ' इति चतुर्थीम् [४] ^° मेदो व्योजुहोमि मेदसा 

रस्यं वाराय “ इति प्रञ्मीम् (५) ^“ स्नायुनिरत्योजुहोश्रि स्नायुभिमूत्युं वाराय ” 

ति षश्वीम् (६) “८ अस्थीनि मृयोजहोमि अस्थिभिमृत्युं वारय ” इति सप्तमीम् । 

(७) मज्जां मृत्योजंहोमि मज्जामिगरतयुं वाराय “° इदयष्टमीम् ” (८) अत्र च “'लो। 

मपरमतितनु जुह्यात् इति ठोमादीनां होमद्रन्यल्ावगमात् ‹ लोमभ्यः खाहा " 

इति सयपि चतुधािदेश्े कोमादीनां न देवतालं कल्पयते--द्यप्रकाशनेनेव 

मन्त्राणां होमस्ाधनत्वोपपत्तेः । किं तु ^“ ोमभिभ्युवाशय ” इत्यादिवसिष्ठमन्तर- 

प्याडिचनया मयो हविः संबन्धावगमात् देवतात्वं कल्यते । अतश्च ोमादीनि 
काका 

रि 

१. खु. : त्रिवारं प्रति० । २.--११. ८०. २. ख. त्रिवारग्रहु० । ७. क. वैतदरम् । 

५. ख. ततो ठोमादी० । ६. ख. भ्रूणहा † इति पाठान्तरम् ; 

1 
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सामथ्यौस्रधितिनावदाय पृष्यदेशनाष्टौ होमान्कृतवान्ते ततु प्रक्षिपेत् । अता 
यत्कैशचिदुक्तमनार्दष्टद्रव्यत्वादाज्यहविष्का होमा इति--तदनिरूप्यवोक्तमिव्युपेन्न- 

णीयम् | जुटुयःदिलयनेनाग्रो सिद्धे “नृणाम सुपसमाधाय? इत पुनरभ्नि्रहणं 

छोकिकभ्चिप्राप्यथैम् । युक्तं चेतत् । पतिता््रानां प्रतिपत्तिविधानात्--““आहिता- 
(4 =, 

निष्ठ यो षरप्रो महापातकमभाग्भवेत् | प्रायाशेत्तेने ुद्धबेत तदग्रानां ठु का गतिः| 

वेतानंपक्षिपेत्तोये साखाग्नि शमयेद्ुध इत्युशानः स्मरणात् › तथा (महापातकसंयुक्तो 

दैवातछ्यदभरिमान्यदि । पुत्रादिः पाल्येदग्रीन् युक्तश्वादोषततक्षयात् ॥ प्रायार्चत्त न 

कुयीयः कुर्जन्वा प्रियते यदि । गृह्य निवापयेच्छौतमप्छस्येत्तपरिच्छदम् ॥ 

इति कात्यायनस्मरणात् । तनुपरक्षेपस्चात्थायोत्थाय त्रिरघोमुखेन कतेन्यः । यथः- 
4 (^ 

ऽऽह मनुः--“्राेदात्मानमभ्नौ वा॒सपिद्रे ्िखाकंश्चेरा” इति । गौतमेनाप्यत् 
विषो दर्शितः -“प्रायश्चत्तम् । अग्नौ साकत्रहयघ्ाक्ेरवच्छातस्य' इति| भवच्छातस्य 
अनशनकर्ितकठ्वरध्ययथः । तथा च काठकश्चातिः--“अनरानेन करितो- 

ऽभ्निमातेदेत् "” इति । इदं च मरणान्तिकपरायादचित्तं कामकारविषयम् । यथाह 

मव्यमाङ्किरः-“प्राणान्तिकं च यत्प्रोक्तं प्रायरिचत्तं मनीषिभिः । तत्कामकार्- 

विषयं ज्ञेयं नात्र संशयः तथा “ध्यः कामतो महापापं नरः कुयोत्कथश्चन । 

न तस्य ड्ुद्धिनैर्दषटा मृग्वभरिपातनाइते ॥ ” इति ! एतच प्रायाश्चित्तं स्वतन्तभेव; 

न ब्राह्मणत्राणादिवत् द्वादशावार्धिकांतभू तमित्युक्तं प्राक् ॥ २४७ ॥ 

किं च- 

संग्रामे वा हतो रश्ष्यमूतः शुहिमवाप्रुयात् । 

मृतकस्पः प्रहारार्तो जीवन्नपि विशुध्यति ॥ २४८ ॥ 

अथवा संग्रामे युद्धमूमाबुभयदल्प्रेरितरारसपातस्थाने छश््यभूतो मृतः शुद्धि- 

मवाप्युयात् । गाढमर्मजनितप्रहारतीत्रवेदनो मृतकद्पो मूच्छितो जीवनपि विद्य- 

द्धयति ] रक्ष्यभावक्च प्रीयक््ि्यहमियेवं विदुषां धञुविद्याविदां संग्रामे खच्छ- 

या कर्तव्यो, न तु राज्ञा बरात्कारयितन्यः ] यथाऽऽह मनुः--“' क्षयं शच्रभृतां 
[क 

. १,.--११. ७३. । २.--२२. १.२. । ३, ख. गादमर्मेप्रहारननिततीव्रवे० । ४. क, 

प्राय॒र्चित्ती अयमिति ° ¦ 
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वा स्याद्धिदुपामिच्छयात्मन :' ईति । इदं च मरणान्तिकलात् साक्षाप्कतुः क्षत्रियस्य 
कामकारषिषयम् ॥ अपिश्चन्दादश्चमेधादिनापि शुद्धयति । यथाऽऽह मनुः-- 

“यजेत वाश्वमेधेन स्वाजता गोसवेन च । उभिजिद्धिश्वजिद्धयां वा तरिवृताध्ि- 
तापि वा ॥ ” इतिं ॥ अश्वमेधानुष्ठानं सार्भोमक्षत्रियस्येव--:ध्यजेत वाश्वम- 
घेन श्चत्रियस्तु महपतिः' इति पराश्रस्मरणाद , “'नासार्वभौमो यजेत ` इयसा- 
वभोमस्य प्रतिपधदर्शनाच्च । इदं चाश्वमेधानुष्टान सार्वभोमस्य कामकारङृते 
मरणान्तिकस्थने दरष्टव्यं--' महापातककतीरश्वत्वारे मतिप्रवेकम् | अग्नि प्रविस्य 

लुद्धयान्ते स्थित्वा वा महति कताः इति यमेन मरणफडागमिनिप्रवेशचतुस्यतया महा. 
क्रतोरश्वमेधस्य निरि्टवत् । सर्जितादयश्च तेवर्णिकस्याताम्रोशप्रथमयङ्गस्य द्वा- 

दरावार्षेकेण सह विकल्पन्ते । न च स्र्जिताद्यथमाधानं प्रथमयज्ञानुष्टानं वा 

कायम् , पत्तितस्य द्विजातिकमेस्वनधिकारात् । न च संध्योपासनवदविरोध इति 

युक्तम्-आधानदेरुत्तरक्रतुरोषत्वाभावात् । ते च दक्षिणान्यूनाधिक्याश्रयणेन 

द्वादशवार्षिकं डभिकजेवाधिकादिषु साक्षाद्धन्वादिषु व्यवध्यापनीयाः ॥ २४८ ॥ 

किं च-- 

अरण्ये नियतो जप्ला तिव वेदस्य संहिताम् । 

शुष्धयेत वा मिताशत्वा प्रतिस्रोतःसरस्वतीम् ॥ २४९॥ 

अरण्ये निननप्रदेे नियतो नियताहरो--““ जपेद्य॒ नियताहरे ? ईति 
मनुस्मरणात्--त्रिवारं मन्त्रवूह्यणात्मकं बेदं जपित्वा शद्धधति, संहिताग्रहणं पद- 
क्रमब्युदासाथम् । यद्रा मिताशनो भूत्वा प्रक्षासलवणादारभ्य पश्चिमोदषेः 

प्रतिखोतः खोतः सरोतः प्रति सश्स्वतीमित्वा गत्वा विद्युद्धथति 1 अन च॒ हविं- 

ष्येण कार्यम्--““ हविष्यभु्ानुचरेतप्रतिस्रोतः सरष्ठतीम् ”” ईति मनुस्मरणात् | 
अयं च वेदजयों विदुषो हन्तुर्निभनस्यायन्तगुणवतो निगणव्यापादने प्रमादकृते 
द्रष्टव्यः । सरस्वतीगमनं तु ताद्डा एव॒ विषये वियाविरदिणो द्रषटव्यं- 
[अका का +. 

निमित्तिनिश्च--“ "तिरतो यदा विप्रो निगुणो भ्रियते यदि › इति सुमन्तुवचनस्य 

३.---११. १७. । २.--११. ७४. | ३. ख. दादश्वार्षिकादर्हेषु साक्षादरल्रा° । 

४. क. तरिण्कृष्वोवेदहिर । ५.-- ११. ७७. । ६.-- १, ७७, | 
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दितत्रात्॥ यत्पुनर्मनुवचनं---““जपितान्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत् ईति 
-- तदवि “अरण्ये नियतो जप्वा"” एतस्यैव विषयेऽराक्तस्य द्रष्टव्यम् ॥ २४९ ॥ 

फि च-- 

पात्रे धनं वा पर्याप्त दत्वा शदिमव।प्युयात् । 

आदातुश्च विद्युदयथैमिष्टरवेश्वानरी तथा ॥ २५० ॥ 
४८न विद्यया केवलया › इयायुक्तरक्षणे पत्रे गोभूहिरण्यादिकं जीवन- 

व्याप्त धने दक्वा ्ुद्धिमव'प्नुयात् । तद्धनं यः प्रतिगृह्णाति तस्य वेश्वानर- 

देवयेष्ेः शुद्धयर्थं कतेव्या | एतच्चाहिताग्निविषयम् । अनाहिताभ्रेस्तु तदेवयस्च- 

रर्मवति--: य एवाहित्नेधमैः स ॒एवौपासतानिकस्य ” इति गृ्यकारवचनत् । 
वाशब्दात्सर्वस्वं, सपरिच्छदं वा--गृहं दयात् । यथाह मनुः-““ सवषं ॑वा 

देव विदे ब्राह्मणयेःपपादयेत् । धनं वा जीवनायाछ गृहं वा सपरिष्छदम् ? ईति ¦ 

इदं च प घनदानं निशुणस्य धनवतो हन्तुनियुणव्यापादने द्यम् । तत्रै 

विषये अविद्यमानान्वयस्य सवैखदान, सान्वयस्य तु सोपस्करगृहदानमिति व्यवस्था 

यदपि पराररेणोक्त---“पचातुर्वियोपपनेतु विधिवद्ूहयातके | समुद्रसेतुगमन प्राय- 

सिचित्तं विनििशेत् ॥ सेतुबन्धपये भिक्षां चातुवैण्यात्समाहरेत् । वजधेला विकम- 

स्थाञ्छत्रोपानदिवजितः । अहे दुष्कृतकमो वे महापातककारकः । गृहदुरेषु 

तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥.गोकुटेषु च गोष्ठेषु म्रामषु नगरेषु च । तपोवनेषु 

तीर्थेष मदीग्रललवणेषु च । एतेषु स्यापयेदेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम् । ्ह्महा 

विप्रमुच्येत स्नात्वा तस्िन्महोदधै। ॥ ततः पूतो गृहं पराप्य कृतवा ब्राह्मणभोजनम् । 

दला वख पावित्राणी प्रतात्मा प्रविशेदरहम् 1 गवां वाऽपरि शतं दययाचातुवियाय 

दक्षिणाम् । एवं श्ुद्धिमवाप्नोति चातुवियानुमोदितः' इति-तदपि ५८ पत्रे 

धनं वा पयोप्तम् ” इलयनेन समानविषयम् ॥ यच्च॒ समन्ठेवचनं--* ब्रह्महा 

संवत्सरं कच्छं चरेदघःशायी त्रिषवण कमोवेदको भक्षाहारो दिन्यनदीपुरेनसं- 

गमाश्रमगोष्टपर्तप्रस्श्रणतपोवनविहारी स्यात्स्थानवीरास्नी संवरे प्रण हि- 

१.११. ५५. } २. ख. कत्तस्थवद्रष्ट० । ३. आ २००. । 9. ख. पयां सं धनं 

दखा० । ५. क. च्छद ० । ६.- ११. ७६. } ७. क, यतुषुपन्तु ° । 
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रण्यमणिगोधान्यतिल्भूमिसपेषि ब्राह्मणेभ्यो दटन्प्रूतो भवाति! इति- 
तदपि हन्तुमूततस्य धनवतो जातिमातन्यापादने द्वयम् ॥ यत्पुनवसिष्टवचन-- 
४८ दरददारात्रमव्मक्चो द्रादररात्रमुपव तत् 7 इति--तन्मनसाध्यवरितब्रह्महयस्य 

स्रत एवोपरताजेघां सस्य वेदितव्यम् | यत्पुनः "ण्डं तु ब्राह्मणं हत्वा दूदरहत्या- 

व्रतं चेरत् । चान्द्रायणं च कुर्वीत पराकद्रयमेव च |! इति षटूत्रिरान्मतर चनं-- 
दप्रयानेयपुंस्त्वस्य सप्रययवधे द्रष्टव्यम् ॥ अत्रेव विषये अप्रययववर ब्हस्ातराह 

--“अरुणायाः सरस्याः सगमे लोकविश्रुते । इुष्येत्तिषिवणस्नायी त्रिरात्रो 

पोषितो द्विजः इति | एवमन्यान्यपि स्पतिवचनान्याविष्य विषमाणां व्यवस्था 
विज्ञेया, समानां तु विकत्पः । एतानि च द्वादङावार्षिकादिधनदानप्न्तानि 

ब्रह्मण्येव, क्षत्रियदेस्तु द्ियुणादिकम् । यथाहाङ्धराः-: पर्षा ब्राह्मणानां तु 
सा राज्ञां द्विगुणां मता । वैद्यानां त्रियुणा प्रोक्ता पषद्र् व्रतं स्मृतम् ॥ इति 

ण्वं च ब्राह्मणानां येन हन्तृहन्यमानगतगुणकररोषेण यः परायश्चित्तविशेषो 

म्यवाध्यितः सत ण्व तहुणविदिष्टे क्षत्रियादौ हन्तरि द्विगुणाक्चेगुणो वेदितव्यः | 
अनयैव दिला क्षत्रियवैस्यादावपि हनेनोक्कृष्टवषे दोषगौरखाव्परायधित्तस्यापि दैगण्याः 
दि कल्पनीयम् । दोषगोरवं च दण्डगौरबादबगम्यते । यथोक्त--“° प्रतिोमापवा- 
देषु दिगुणच्िगुणो दमः । वणीनामानुखेम्येन तस्मादधा्धहानित' इति ॥ यत्त 
चतुर्विरातिमतवचनं--“ प्रायश्चित्त यदाम्नातं ब्राह्मणस्य महभिभिः । पादोनं 

क्षत्रियः कुयोदधे वेश्य" समाचरेत् ॥ शुद्धः समाचरेत्पादमशेषेष्वपि पाप्मसु ॥? 

इति--तत्परतिोमानुष्ठितचतुविधसाहसव्यतिरिक्तविषयम् । तथा मूर्धाविक्तादी- 

नामप्यनुखोमोत्पनानां दण्डत्रराथधत्तमृहनीयम् । दाशत. दण्डतारतम्यं--“"दण्ड- 
प्रणयनं कायं वणेजाव्युत्तराधंरेः इति । ततश्च मूरघौवसिक्तस्य ब्राह्मणवधे 
ब्राह्मणादतिरिक्तं क्षत्रियात् न्यूनमध्यधे द्वादशवार्िकं भवति | अनयैव दिद्चा 

परतिेमोत्पन्नानामपि प्रायशचित्तगोखमूहनीयम् , तथा आश्रमिणामप्यङ्गिरसा वि 
देषो दर्दितः- -गृहस्थोक्तानि पापानि कुर्बन््याश्रमिणो यदि । शौचवच्छोधनं 
कु्रौग््र्निदरौनात् ॥ ” इति । शौचवदिति “* एतच्छौच गृहस्थानां विगुणं 
ब्रह्मचारिणम् । त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्युणम् इति 
82 ता 0 1 ता पि 1 

१, छठ. यणं बरकुर्वी । २. घ. म्ये च तस्मा 

जाम न न 1 
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वचनाद्यथा ब्रह्मचार्यादीनीं रौच द्विगुणादिक्रमेण वर्धते --तथा शोधनं 

प्रायर्चित्तमपि भवर्तायथः ॥ वह्वचारिणस्तु प्रायद्विचत्द्ैयुण्यं षोडशावषा- 
द्व॑मेव--अवोु पुनः “वालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायद्चित्ताधमै- 
न्ति ` इति षोडदवषादवाचीनस्याघप्रायाद्चित्ताभिधानात् । न च द्रादशगर्षिके 
चतुगुणे क्रियमाणे मध्ये विप्िशङ्कया समाप्यनुपपत्तेः प्रद्त्तिरेव नोपपद्यते 
इति राङ्कनीय--यतः प्रक्रान्तप्रायद्चित्तस्य मध्ये विपन्नावपि पापक्षयो भवव्येव ; 

यथाऽऽह हरतः--““ प्रायरिचत्ते व्यवसिते कतां यदि विपयते । पूतस्तदहरेवा- 

साविह लोके परत्र च ॥ ” इति । व्यासोऽप्याह--^ धमाथ यतमानस्तु 
न चेच्छक्गोति मानवः | प्राप्तो भवति तप्पुर्ण्णैमत्र मे नास्ति संदाय? 
इति ॥ २५० ॥ 

अधुना निमित्तान्तरेषु बह्महुदयाप्रायस्वित्तस्यातिदेशमाह-- 

यागस्थक्षत्रविर॒धाती चरेद्रह्यहाणि बतम् । 

गर्भहा च यथावणै तथातेयीनिसूदकः ॥ २५१ ॥ 
क दक्षणीयादुदवसानीयापयन्ते सोमयागप्रयोगे वतेमानौ क्षत्रियवेदयौ यो 

ग्यापादयति-- भसौ बह्महणि पुरषे यद्रतमुपदिष्टं द्ादशवार्षिकादि--तचरेत् । 
यद्यपि यागशब्दः सामान्यवचनः । तथाप्यत्र सोभयागमाभिधत्ते--“‹ सवनगतो च 

राजन्यवेद्यौः" इति वतिष्ठेन सवनतयसंपाचस्य सोमयागस्यैव निर्दिष्टत्वात् । अत्र 
च गुरुटधुभूतानां द्वादशवाधिकादिबदहत्याव्रतानां जातिदाक्तयुणादपेक्षया पाग्ब- 

दववस्था वेदितन्या । एवं गभेवधादिष्वपि । मरणान्तिकं तु नातिदिद्यते-- 
व्रतम्रहणात् ] अतः कामतो यागस्थक्षत्रियादिवपे त्रतस्यैव दवेगुण्यम् | तच्च व्रतं 
सेपूणैमेव कत्य ....“'पू्वेयोवणंयोवेदाध्यायिनं हर्त्वा” इति प्रक्रम्यापस्तम्बेन द।ददावी- 
धिकामिधानात् । गर्भं च विच्ाघ्ु संभूतं हत्वा यथावर्णं यद्रणपुरुषवघे, यसप्राय- 
शित्तमुक्तं ; तद्रणगभेवेधतच्चरेत् । एतच्चानुपजातखरपुनपुंस्तकव्यज्ञनगभविषयं-- 

-१. क. अर्वकपुन० । २. छ. मत्रवैनास्तिः । ३. निषूदक । ४.--घण. 
१. २४. ६. ५. धुर १.२४. २०. 
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४: हत्वा गभमविज्ञातम् ” ईति मानवे विशेषद ेनात् । अत्र च यद्यपि ब्राह्मणगभ॑स्य 
ब्राह्मणल्वादेव तद्ृधनिमित्तव्रतप्राप्तिः । तथापिं खरीतवस्यापि संभवात् “ खरुद्रविटू 
्षत्रवध "' इत्युपपातकवेन तस्परायस्ित्तप्रापिरपिस्यात् अतः च्रीपुन्नपुसकवेना - 

विज्ञातेऽपि त्राह्मणगभ॑तमात्रपरयुक्तं ब्रह्मणहत्यात्रतं कुयादित्यथंवदतिदे ;वचनम् । 
उपजति च्ीपुंसारिषेशेषन्यज्जने यथायथमेव प्रायाधित्तम् । यश्वत्रेव्या निरूदको 
व्यापादकः-सोऽपि तथा व्रतं रेत् । हन्यमानात्रेषीवणंनुरूपं तरतं चेदित्यर्थः । 
आत्रे्या्व्देन ऋतुमव्युच्यते-““रजघ्कमृतुस्नातामत्रर्यामाड : अत्र ्यतदपलयं मवति"? 
ईति वसिष्ठस्मरणात् › “*अत्रिगोत्रजा च -अत्रिगोत्रां वा नारीम्?» ईति विष्णुस्मरणात्। 
एतदुक्तं भवति | ब्राह्मणगभेवधे ब्राह्मण्या्रेयीवधे च ब्रह्म्यात्रतम् । अत्र क्षत्रिय- 

गभेवध क्षत्रियात्रेयीवधे च क्षत्रहत्यात्रतम् | एवमन्यत्रापीति | चशन्दात्साक्षये अनृत- 
वचनादिष्वपि । यथाऽऽह मनुः-‹ उक्ता चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरम्य गुरं तथा । 
अपहृत्य च निक्षेपं कृवा च च्ीसुद्टद्वधम् ' ईति । यत्र व्यवहारे असयवचनेन 
वर्णिनां वधप्रामिः--तद्धिषयमेतत्--प्रायाश्चत्तस्यातिगुरुतात् । प्रतिरम्भः क्रोधवेशः| 

निक्षेपर्च तब्राह्मण्तनन्धी । घरी चात्रादिताभ्निभायां पतित्रतात्वादिगुणयुक्तोच्यते, 

सवनस्था चः यथाऽऽदहाद्धिराः-“ आदहितरेदिजाम्रयस्य हरत्वी पत्नीमनिन्दिताम् । 

ब्रह्महत्याव्रतं कुयोदत्रे्यीघरस्तथैव च ›› इति--सवनस्थां लियं हत्वा ब्रह्महत्याव्रतं 

च न ? इति पराशरस्मरणाच् ॥ एवं च सवनस्थाभ्निहेत्रिण्यत्रे्यीवधे ब्रह्महत्याप्राय- 

स्चित्तातिदे्ाततद्वयतिरिक्तच्नीवधस्य ‹“ क्नीदयूद्रविटृक्चत्रवध ?* इत्युपपातकमव्यपाटा- 
दुपपातकत्वमेव ॥ ननु ब्राह्मणो न हन्तभ्य इत्यत्र निषेधेऽनुपदेयगतव्वेन शिङ्ध- 
वचनयोराविवक्षितत्वद्राह्मणजतेश्च स्ीपुंसयोरविरोषात्तदातिक्रमनिमित्तप्रायाशचत्तविधेः 
८५ ब्रह्महा द्वादशाब्दानि ” इदयस्योभयत्र प्राप्तत्वात् किमर्थं “‹ तथत्रियीनिसूंदक‹ इय 
तिदेलवचनम् | उच्यते ॥ सयपित्राह्मणते अनतनिय्या वधस्य बहापातकप्रायश्ित्त 
निराकरणार्थम् अतस्तस्यपि पातकमध्यपाठदुपपातकपरायक्वेत्तमेव | आतिदेशिक 
घु च प्रायश्चत्तस्यैवातिदेशी न पाक्ेयस्य अतः पतितयागादि कायैमन्र न 
भवति ॥ २५१ ॥ 
नि मज न ति मिन कतय 9 ते त ना 

१.--११. ८७, । २--पा०.२२६.। २. ख. निषूदको० । ४.-२०.- ५. 
५०.--९.। ६. ख. तथाह । ७.- ११. ८८. । ८ ख नेनप्रागिना० । ९. स्लीचादिता० । 
१०. क. प्रयस्य तथा पलनीं । ११. पार । २६३. । १२. पा० २४३. 1 १३. ख. निपृदक० । 
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किं च-- 
् १ | #१९ ठ „न 

चरदूतमहत्वा रष बताथ चत्समागतः। 
^~ * क त (~ =. 
दगुण सवनस्य ठ बाह्मण वर्तमादृरत् ॥ २५२॥ 

यथावणोमियुवतेते । ब्राह्मणादिहनने कतनिश्वयस्तद्वयापादनार्थं संमागय 

राख्रादिग्रहारे छते कतश्चितप्रति प्र॑तिबन्धवल्ञादसौ न मृतः--तदा अहत्वापि 
यथावर्णं ब्रह्महत्यादि त्तं चरेत् । तथा च गौतमः--“°सृष्टशवद्राह्मणवघे अह- 
तवापि'” ईति ॥ ननु हनने तदमावे चैकप्रायशित्तता न युक्ता ॥ सत्यम् | अत 
एवोपदेशिकेभ्यो न्यूनत्वादातिदेरिकानां पादोनान्येव ब्रह्महयादिव्रतानि द्ादरवा- 

भिकादीनि भवन्ति | एतच प्रपञ्चितं प्राक् । किं च स्तु सवनसंपा्यसोमयागमनु- 

तिष्ठन्तं ब्राह्मणं भ्यापादयति-तक्िन्द्रादरावार्धिकादि व्रतं द्विगुणे समादिशेव् । 
तेषां च व्रतानां गुरुलश्ुभूतानां जातिराक्तिगुणादयवेक्षया सत्यपि सवनस्थत्वस्या- 
विरोषे पवरवदेव व्यवस्थावगन्तव्या | ब्रह्महलयासमार्नानां तु गुव॑धिक्षिपादीनामातिदेः 
शिकेम्योऽपि न्यूनल्वादर्धोनं द्वादशवाषिकादिप्रायश्चित्तमित्युक्तम् ॥ २५२ ॥ 

॥ इति ब्ह्यहल्याप्रायश्चिसभ्र करणम् ॥ 

अथ क्रमप्राप्त मुरापानप्रायाधेत्तं प्रकमत- 

सुराम्बुधृतगोमूत्रपयसामाभिसन्निमम् । 
सरापोऽन्यतमं पीता मरणच्छुटिम्रच्छति ॥ २५३ ॥ 

सुरादीनां मध्येऽन्यत्ममभ्निसनिम क्वाथापादिताश्रेष्परोदाहशाक्तेके कला 
पीत्वा सुरापो मरणच्छुद्धिं प्राप्रोति । गोमूत्रसाहचयोहव्ये एव घृतपयसी प्रह्ये । 
घरतपयःसाहचर्याच च्रेणमेव गोमूतरम् । एतच्ादरवाससा कार्थ--'सुराप आर्वाघा 
अभनिव्णौ सुरां पित्! इति पेटीनसिस्मरणात्, तथा “लोहेन पात्रेण सुरापोऽभि- 
व्णो। सुरामायसेन पात्रेण ताम्रेण वा॒पित्रेत् '” इति प्रचेतःस्मरणात् एतच सक्- 
पपानमत्रे “सुरापानं सङृक्छृतवाप्यभ्रिवणौ सुरां पिबेत्” इयङ्किरःस्मरणात् ॥ 
यत्तु वसिष्ठवचनमू्--““जभ्यसे तु सुरायाश्च वभ्रिवणौ (सुरं) पिद ” इति 
--तत्पुराग्यतिरिक्तमयपानविषयम् | एतच कामकारविषयं--“*सुरापनि कामङ्ृते 

° १. ख. नार्थं सम्यगागे । २. ख. च्चि्मतिषातादि प्रबन्धव० | ३.--२२. ११.। 
४. ल. सामानांतु । क. ग. समानानां य्व | 
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व्वन्ती तां विनिः क्षिपत् ॥ सुख तया बिनिदेग्य धृतः द्ुद्धिमवाप्तुयात् ” इति 

बहस्पातस्मरणात् । यत्त--““सुरां पीला द्विजो मोहादाभ्चैवणी सुरां पिवेत् ईति 
मनुना मोहम्रहणं कृतं--तच्छाल्राथापल््ञिनामिप्रायेण ॥ अत्रेदं चिन्तनीय-- 

क्षे सुराशब्दो ममाते रूढ उत ॒तिसष्वेव गौडीमाध्वीपेटीष्वाहोखिवय्टयमेवेति॥ 
तत्र केचिन्मयमात्रे रूढ इति वणंयन्ति | “* अभ्यासे तु सुरायाः ”? इति वाटे 

पे्टवाश्चयव्यतित्किऽपि मयपात्रे सुराश्ब्दभयोगददैनात् । न चसौ गौणः 
प्रयोग इति शङ्कनीयं--मदजननशाक्तिम्वोपाधिकतया सर्वत्र मुख्यत्वोपपत्तो 
गौणलकस्पनाया अन्याय्यत्वादिति--तदयुक्त--““ पानसं द्राक्षमधुकं खाजूरं 

ताल्ैक्षवम् | मधूत्थं सैरमारिष्ट भरेयं नाच्किरजम् ॥ समानानि विजानीयान्म- 
द्न्येकाददोव तु | द्वादशं त॒ सुरामं सरवेषामधमं स्मृतम् ॥ ” इति पुुस्येन 

मयविरेषलेन सुराया निर्दिष्टात् । अतश्च मदमात्रे सुश्ब्दप्रयोगो गौणः ॥ 

अन्ये पुनः पैष्टवादिषु तिसु सुराशब्दस्य रूढि मन्यन्ते | तथा हि । यथप्यने- 

कतर सुराशब्दप्रयोगो दृद्यते । तथापि कुत्रानादिष्वमिति सदेदे--““ गोडी माघ्वी 

च पै च विज्ञेया त्रिविधा सुरा” ईति मनुवचनाद्ुडमधुपिष्टविकरेष्वनादिलानि 
धीरणाक्तत्रैव मुख्यत्वं युक्तम् । न चानेकत्र शाक्तिकसपनादोषः--मदराक्तेरपा- 

धित्वाश्रयणेन तस्य सुपरिहरात् । न च ताखादिरसेष्वप्युपधे्मानतादति- 

प्रसङ्गः पङ्कजादिराब्दवयोगरूढव्वाश्रयणात् । अतश्च “: यथैवेका तथा सवां 

न पात्याद्िजोत्तमैः'" इति तिसृणां सुराणां समानदोषतप्रतिप।दनपरं--न पुन- 

रनयोगोडमाध्योः पेशीसुरासमवप्रतिपादनपरम् । द्विजोत्तमग्रहणं द्विजाव्युपरक्ष- 

णमू ॥ एत्दप्ययुक्त--“* द्वाद द सुरामं स्वैषामधमे स्पृतम् ' इति पुर- 

स्यवचने गौडीमाध्वीम्यामपि सुरामयस्यातिरेकदशेनात् ; तथा--* सुरा वे मर- 

नन्नानां पाप्मा च मठमुच्यत ” ईलनविकारस्यैव सुराचनिर्दैशादनशब्दस्य च 

४८ अन्नेन व्यज्ञनम् ” इलादिषु तरीहयादिविकार एव प्रयोगददोनात्--गुडमघुनोश्च 

रसरूपत्वाद्, तथा सौत्रामणी चानविकार एव सुराखान्दस्य श्वतवात् -- 

वष्टयेव सुरा मुख्योच्यते, इतरयोस्तु सुरा्ब्दोगोणः ॥ यत्तृक्त--“* गौडी माध्वी" 

इति मनुवचनात्तिसृष्वप्योत्पातेकलनिधारणेति--तदप्ययुक्तं--यतो नेदं रब्दानु- 

१,--११, ९०. | २.२०-- रर. ३. ११.९४. | ४.-- ११.९३. 
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रासनवच्छब्दार्थसंबन्धानादिवप्रतिपादनपरे, किं तु कायप्रतिपादनपरम | अतो 
गुरप्रायश्चित्तनिमित्ततथा गोमाष्नयोर्गोणः सुराशब्दप्रयोगः । एवं च ननेकरश- 
क्तिकल्पनादोषो नाप्युपाध्याश्रयणं कतम् | न चत्र द्विजोत्तमग्रहणस्योपटक्षण- 
तवम् । अतर्च--““ सुरा वे मर्मननानां पाप्मा च मटमुच्यते } तस्माद्राह्यणराज- 
न्यौ वैर्यश्च न मुरां पिबेत् ॥ इति वबेषटया एव॒ वणत्रयसबन्धिव्वेन निषेधः, 
गौडथादीनां तु मद्यानां ब्राह्मणसंबन्धित्वेनैव निषेधो, न ्षत्रियैस्ययोः-- "८ यक्ष- 
रक्षःपिशाचान मयं मांसं सुरासवम् । तद्भाह्यणेन नात्तभ्यं देवानामदनता हविः ॥' 

दति मानवे ब्राह्मणेनेति विरेषोपादानात् । बहदिष्णुनापि ब्राह्मणस्येव मदग्रा - 

बरेधोदर्वितः--““ माधरूकमेक्षवं सैर तारं खाजूरपानसम् । मघूत्यं चैव मध्वकिं 
मेरये नाकेरजम् । मेध्यानि दसैतानि मानि ब्राह्मणस्य तु” इति ॥ वृहया- 
ज्ञवत्क्येनापि क्षत्रियतरश्ययेोर्दोषामावो दद्ितः-"* कामादपि हि राजन्यो वैद्यो 
वापि कथचन । मदमेव सुरां षीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥ व्यासेनापि तयो- 

माष्वीपाननुङ्ञातम्--““ उमो मध्वासवक्षीबौ उभौ चन्दनचचितौ | एकपर्थङ्कर- 

थिनौ दृष्टौ मे केरवायनो ॥*' इति । एवं ब्राह्मणसबन्धित्वेन मयमात्रनिषेषे सत्य- 
पि--““ गौडी माध्वी च पेटी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथैवैका तथा सवक न 
पादव्या द्विजोत्तमैः ॥' ईति गोडीमाध्नयोः प्रथडिनषधवचनं दोषगुरुत्वेन सुरा- 
समव्प्रतिपादनपरम् । अयं च सुरानिषधोऽयुपनीतस्यानूढायास्च कन्याया भवत्येव 

--“ तस्माद्राह्मणराजन्यौ वैद्यस्च न सुरां पिबेत्” ईति जातिमात्रावच्छेदेन 

निषेधात् । अतरच--““ सुरां पीलवा द्विजे मोहात् ॥“ इति प्रायशिततविधिवाक्ये 

मनुना यत् द्विजग्रहणं कतं--तद्रणव्रयोपरक्षणार्थ-- ^“ निमित्तभूतनिषेधसा- 

पेक्षत्वानोभित्तिकपोरनैषरेधे च वर्णमात्रस्यावच्छेदकत्वात् | यथा “ध्यस्य हविर्नैरुप्ं 
पुरस्ताचन्द्रमा अम्युदेति ” इति निमित्तवाक्ये हविमोत्राभ्युदयस्थ निमित्तत्वाव- 
गतौ तत्सावेक्षनैमिचिकवाक्ये श्रूयमाणमपि “त्रेधा तण्डूटान्विभजेत् * इति 
तण्डुटग्रहणं तण्डुलादिहपहविमत्रोपरक्षणम् । इयांस्तु विक्ेष -- “' पादो 

न मि जमा ता न त न 

(4 .--- १ ष, ९२. 1 २. १ 8 ९९१, । २.- १ ¶* ९०: % .~--- १ १ ९३. | ५० -- १ १, 

९०, | &. क, तण्डुकाज्यरूपटविं । ख, तण्डुछादिस्वरूप० । 
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बाट्पु दातव्यः सवेपापष्वय विधिः ” इति वचनात् । कामकारेऽपि 
न मरणान्तिक, किं तु पादमेव द्विगुणीकृय पड़ापिकं देयं--““ विहितं 
यदकामानां कामात्तहविुणं चरेद् " इवयद्धिरः स्मरणात् । प्वं ब्द्धा- 
तुरादिष्वपि योग्यम् । तथा-““तद्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामदनता हविः |” 

2 

म् ईति मवम्यापि जातिमातावच्छेदेन निषिद्धतादनुपर्नतिनोपि न पेयम् ॥ नयु 

कथमनुपनीतस्य दोषः-'प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षा ” ईति गौ- 
तमवचनात्, तथा ““ मदयमूत्रपुरीषाणां भक्षण नाकि कश्चन । दोषष््वा 
पञ्चमाद्रषादुध्वं पित्रोः सुद्र ॥ ” इति कुमारवचनाच दोषाभावावगतेः ॥ 
उच्यते | सुरामद्योर्मिषेधवाक्ये जातिमात्रस्यावच्छेदकत्वश्रवणादप्रतिहतेव निषेध- 

(र 

प्रत्तिः । अत एव स्मृयन्तरे निषेधवचनं--“* ुरापाननिषेधस्तु जात्याश्रय इति 

स्थितिः ॥'' इति अतः “* पादो वाटेषु दातव्यः सवेपपिष्वयं व्रिधिः' इति | 
सवेपपेषु सुरापानादिष्विति वच्नात्पाद एव सुरापाने प्रायश्चित्तम् । तथा 
जातुकर्ण्यन मयपानेऽपि प्रायरिचत्तसुक्तम्--“* अमुपेतस्तु यो बारो मयं "मोहापि- 
बे्यदि । तस्य छच्छछ्नयं कुयान्माता भ्राता तथा पिता ॥ इति | अतो गौतम. 

वचने सुरादिन्यतिरिक्तगुक्तपयोषितादिषिषयं, कुमारवचनं तु खल्पदोष्यापनपरम् | 
अत एव प्रायुपननयनाक्ृतदोषस्योपनयनमेव प्रायस्चित्तमिव्युक्तं मनुन--““गार्भे- 

हामैजोतिकम॑चडामौज्ञीनैवन्धनेः । बैजिकं गाभ॑कं चेनो द्विजानामपमृव्यत्त” ईति | 
अयमत्रा्थः--तैवणिकानामुत्तिप्रभातिपेषठ प्रतिषेधः, जह्मणस्य मदयमात्रनिषेधोऽ- 
पुत्प्तिप्रभवयेव, राजन्यवेहययोस्तु न कदाचिदपि गौच्यदिमयप्रातषेधः, शद्रस्य न 

(4 

सुराप्रतिषेधो नापि मद्यमातप्रातिषेधः ॥ २५३ ॥ 

प्रायश्ित्तान्तरमाह् - 

वाख्वासा जरी वाऽपि ब्ह्यहत्या्तं चरेत्। 
पिण्याकं वा कणान्वापि भक्षयेतिसमा निरि ॥ २५४॥ 

गोक्छागादिरोमनर्ितवच्नप्राृतोः बाक्वाताः । वा्वासोम्रहणं चीरबस्कट- 

१.--११. ०५. 1 २. क. ददुपनीतेन नपेय० । ३. २. १, ४.- १.२७. ;८. ख. 

माह्मणस्यतुमय ° ¦ ६. क. प्रावृतः बाल्वासोग्रहणं । 
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योरुपलक्षणायथै--ः सुरापगुरुतस्पगौ चीरवल्कल्वाससो ब्रह्महत्याव्रतं चरेयाताम् ” 

इति प्रचेतः स्मरणात् । जरिग्रहणं मुण्डत्वनिराकरणाधेम् । “' ब्रहमहत्या्रते चरेत् 
इत्यनेनैव सिद्धे यद्राट्वसनाद्रहणं--वदन्यत्र संभवे सख्यधारितदिरःकपारा- 
दिनिश्च्यथम् | इदमकामतो जय्बुद्धया यः सुरां पिवति तद्धिषयम्--““इये 

विदयुद्धिरदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् |“ इयकामोपाधिवेन विहितस्यैव द्वादशवार्षि- 
करस्यातिदेशात् अत्र च सुरापानस्य महापातकतात्सयप्या्तिदोशेक्वे संपूर्णमेव 

द्वादशवार्षिकं कुयात् , न पादनम् । अत एव बरद्धहारतः--“‹ दादश भिर्र्षेम- 

हापातकिनः प्रूयन्ते '* इति । अथवा पिण्याकं पिण्डितं त्रिसमाः वषेत्रयपयन्तं 

रात्रौ भक्षयेत् । कणास्तण्डुटाणवस्तान्वा प्रवेवद्धक्षयेत् । एतच सकृदेव का्थ-- 
८ कृणान्वाभक्षयेदन्दं पिण्याक वा सङृनिशे ॥ ” ईति मनुस्मरणात् । 

अस्य च पिण्याकादिभक्षणस्य मोजनकर्यै विहितत्वादशनान्तरपस्यिगः । 

एतच्चोदकवुद्धधा सुरापाने छदनोत्तैरकाठे वेदितम्यम्--- “एतदेव व्रतं कु्ी- 
न्मयपचच््दने कृते । पञ्चग्यं तु तस्योक्तं प्रत्यहं कायशोधनम् *` इति 
ग्यासवचनत् । न च पुरासंघष्टे इषदुपरभ्यमानतदरन्धरसोदकपानविषयमिदामेति 

सुन्दर-““संसरगऽपि सुरात्रस्यानपायात् ; यथाऽऽग्यत्वस्य परषदाज्ये | अत एव 
आज्यपा इति निगमाः कायोः न प्रृषदाज्यपा *” इत्येवसुक्तं न्यायविद्धिः।॥ यस्पुन- 

रापस्तम्बवचनं--““ स्तेयं कृत्वा सुरां पीला गुरुदारान्गत्वा ब्रह्महत्यां च कत्वा 

चतुथ॑ कारं मितमोजनोऽभ्युपेयात्सवनायुकलसं स्थानासनाभ्यां विदहरान्िभिवेर्षः 
पापं व्यपनुदाति” हैते ॥ यु्छक्षिरोवचनं--““ महापातकसंयुक्ता वर्षैः शुध्यन्ति ते 
त्रिभिः" इवि-- तदुभयमपि “° पिण्याकं वा कणान्त्वा '" इत्यनेनेकावेषयम् ॥ 
यदपि वमन प्रायक्ष्त्तद्रयसुक्त-““बृदृस्पतिसवनेनेष्टा सुरापो ब्राह्मणः पुनः समत्वं - 

ब्राह्मणैगेच्छेदिवयेषा वदिको श्रुत्िः॥ भूमिप्रदानं यः कुयौत्सुरां पातवा द्विजोत्तमः ! 
पुनमै च पिबेतां तु संस्कृतः स विष्यति ” इति--तदुभयं पूर्वेण सरहैक- 
विषयम् |} यद्रा अतिरिक्तदःक्षणाकद्पाश्चयणाहाददावा्षिकेण सह विर्कस्पते । 
अत्रापि बाख्बरद्धादीनां सार्धकवक्षयअनुपनीतानां तु नवमासिकमिव्येवं कैव्पना 

9. क. तदनन्यत्रसेमविश्वयमारितशिरः कपाला ॥ ग. तदन्यम्रसभवेशरूयमाणससम्बाश- 
स्वयमारितश्चिरः २.-- ११. ८९. । ३. ख. वाषिकातिद् । ४.-११.-- ११. ९२. | ५ क, 
काट वेदि*। &. ग. सृष्टे यदुप । ७. १. २५. ८. क, विकस्पते ०। ९. क. निव्येवकल्पना ०, 
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कायो । यत्त॒ मनुवचनं--““कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सङ्रनिशि । 
सरापानापवुत्यथ वाख्वास्ा जटा ध्वजी ॥> ईति तत्तदुमात्रसंयोगे सुराया 
अबुद्धिपूर्वं द्रष्टग्यम् ॥ ननु च द्वदव्यस्याभ्यवहरणं पानभित्युच्यते, अभ्यवहरणे 
च कण्ठादघोनयनं न ताव्वादिसंयोगमात्रम् , अतः कथ तत्र पानाीमैत्त प्रायाश्च- 
तम् | उच्यते |! येन ताश्वादिसंयोगेन विना पानक्रिया न निवतंते--सोऽपि 

पानाकरेयाप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धः | अतो यद्यपि सुस्यपानाभावान महापन्तकलम् । 

तथाऽपि तत्प्रतिषेधेन तदङ्गभूताव्यभिचरिताव्वादेसंयोगस्यापि प्रतिषिद्धतेन 
दोषस्य विश्चमानलाद्भवतपव प्रायस्वित्तं--“* चरेदव्रतमहलापि घाता चेत्समागत” 
इति यथा हननप्राततषेषेन तदङ्गमूताध्यवसायदेरपि प्रतिषिद्धतात्प्रायरिचत्तषि- 

धानम् ॥ यत्त॒ बोधायनीये "' त्रमासिकम्--“* अमत्या सुरापने कम्कछब्दपादं 
चरिता पुनरुपनयनम् ” ईति यच्च याम्य--““सुरां पौत्वा द्विजं हवा स्क्मे 
त्वा द्विजन्मनः | सयोगं -पतितैगत्वा द्विजस्चान्द्रायणे चरत् ॥” इति, यदपि 
वाहैस्पत्य --““ गोडोमाध्न्यो सुरां पैष्टी पीत्वा विप्रः समाचरेत् । तक्छच्छरे पराकं 
च चन्द्रायणमनुक्रमात् ” इति,-तच्तितयमप्यनन्याषधसाध्यव्याध्युपरामार्थे पने 
वदितव्य -प्राया्चितुस्यात्पत्वात् । यदा तु सुरासंखष्टद्यष्करसमेवान्ं भक्षयति 
-तदापुनरुपनयनम् । यथाह मनुः-“*जज्ञान्पा्य विप्मू्र, षुराससृष्टमेव च। 

पुनः संस्कारमर्हन्ति तयो वणोद्विजातय ” इति ॥ यद च शरुष्कसुराभाण्ड - 
स्थोदकं पिबति-तदा रातातपाोक्त कुयांत्--““सुरामाण्डादकपने छदनं धृतप्रा- 

रानमहोरात्रोपवासद्च ॥ इति यत्त॒ बोधाधनीयं-““ुरापानस्य यो भाण्डष्वपः 
पयुषिताः पिवेत् । शङ्कपुष्पीविपक्र तु क्षीर सर्पिः पिजेच््यहम्ं  इति-- 
तत्पयुषितव्वादधिकम् । अकामतोऽभ्यासे पुनमनेनाक्त--““अपः सुराभाजनस्था 

मद्यभाण्डर्थितास्तथा । पञ्चरात्र पिवेत्पीत्वा राद्भुपुष्पी श्रत पय ईति ॥ यत्त 

विष्णक्तम्-““अपः सुराभाजनस्था पीत्वा सप्तरात्र शद्भुपुष्पीश्चत पयः पिवेत्” 
इति--तन्मतिष्रवेकपाने । ज्ञानतोऽन्यासे तु वब्रहयम आह--° सुराभाण्डे स्थितं 

तोयं यदि कर्चिषिनहविजः । स द्वाद्ांह क्षीरेण पिवेद्म्लीं सुवचंखम्! 
इति ॥ सुरापस्य सुखगन्थघ्रणि तु मानवं ^“ बूह्यणस्तु सुरापस्य 

१. २२. १८. | २.---११. १५० | ३.२. ५१. २१. | ४-११. २४७. | 

५.--५२. २३. । 
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गन्माघ्राय सोमपाः । प्राणानप्ु त्रिरायम्य वृतं प्रास्य विशयुद्धयतिः' ईति-- 
तस्सोमयाजिन एवामतिपूर्व, मतिपूर्वं तु द्विगुणम्, अपीतसोभस्य तु कल्प्यम् । 
सा्ास्सुरागन्धघ्राणस्य तु * ° प्रातिरघ्रयमदययो.: * इति जातिश्रशकरतात्-- 

८८ जातिश्रदाकरं कमे कतवान्यठममिच्छया । चरेत्सान्तपनं कच्छं प्राजापत्यमनि- 

छया", इति मनूक्तं द्रष्टव्यम् ॥ २५४ ॥ 

एवं पुख्यपुरापाने प्रायधत्तएक्त्वा मयपाने प्रायस्चित्तमाह-- 
१, अ ऋ, को अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विण्मृत्तमेव च । 

पुनः संस्कारमर्हन्ति चयो वणो दहिजातयः ॥ २५५ ॥ 
अ 

यः पुनरज्ञानादुदकबुद्धया सुरां मदं ब्राह्मणः पिबति, ये च ब्राह्मणादयो 

रेतोषण्मूत्राणि प्रानन्ति-ते त्रयोऽपि द्विजातयो बणीस्तप्तङृच्छरपुबेकं पुन- 
रुपनयनं प्रायरिचत्तमहन्ति ] अत्र मद्यपाने योऽयं `पुनः संस्कारः--स ब्राह्म 

णस्येव--क्षनियविशोस्तदम्यन्ञ।नस्य दर्दिततात् । स॒राशब्दश्चात्र मयपरः-- 
प्रायर्चित्तस्यातिर्घुत्वात्, अज्ञानतो मुस्यसुरापाने द्रादरावार्षेकस्य विहित- 

त्वाच्च । अत एव गौतमेनीत्र मयश्ब्दः प्रयुक्तः-- अमत्या मद्यपाने पयो- 
वरतमुदकं वां प्रतिव्यहं तप्तानि पिवेत्, स॒ नप्तक्च्छः, ततोऽस्य 
संस्कारो, मूत्रपुर्यषकुणपरेतसां प्राराने च इति । यदप्यस्मिन्नेव विषये 

मनुनोक्तम्--* अज्ञानाद्वारुणीं षीत्वा संस्करेण विद्युद्धयति ” ईति-- तदपि 
तत्तङृच्छघ्व॑कमेव--गौतमवाक्यानुरोधात् । पुनः संस्कारङ्च पुनरुपनयनम् । 
तचाश्वकायनाययुक्तक्रमेण कन्यम् । यथेक्तम्--““अथोपेतपूवस्य कृताकृतं केराव- 
पनं मेघ।जननं . चानिरुक्तं परिदानं कारुश्च तत्सवितुश्रेणीमह इति साविजीम "* 

इति मतिपूवंमयपाने वसिषटोक्त द्रटन्य--““मलया मदयपाने वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने 

* ‹ ब्राह्मणस्यङनः क्वाघ्रातिरघरेयमद्ययोः । जद्येएुसिचमेथुन्य जातिभ्रशकरेर्रतम् ' 

इति ( मनुरेव्यपराकंव्या° २८९. छो०)। 

१,.--3१. १४७. । २.--११. १२४ । ३. “अन्ञानाद्रारणीं पीत्वा * इत्यपराकव्याख्या- 
यां पाठः । 9 --२३. २.। ५. अपरारके ‹ वायुः परति । ६. अपराके * सकृच्टरः ततः" इति 

पाठः ॥ ७.--११. ६. १४ । <. अपराके ।जननं वातिरक्त । 
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ङच्छरातिङ्कच्छै घरृतप्रारानं पुनः संस्कारस्च ' इति; चान्द्रायणं वा शङ्खोक्तम्-- 

८८असुरामयपायी चान्द्रायणं चरेत्'' इति| मुखपामात्रपरनेये तु म चस्याऽऽपस्तम्बीयं 

षडात्रम् --:०अभक्ष्याणामवेयानामटेद्यानां च भक्षणे ¡ रेतोमूत्रपुर्रषाणां प्राधारेचत्त 
कथं मवेत् ॥ पबमोदुम्बरविद्वानां प्रख्य कुशस्य च | रएतेषामुदकं पीत्वा 

षड्त्रेण वि्ुद्धवति” इति । एतच ताटादिमयिषयम् ! गोडीमाध्नयोः पुनरज्ञानतः 
पने--:"असुरायाः सुरायाइचाज्ञानतः'' इति वतिष्ठोक्तः इच्छ्यतिङ्च्छसहितः पुनः 

संस्कारे धृतप्राशदच द्रष्टव्यः । तयोमतिपूवंपाने तु “पिण्याकं वा कणान्वा'” इति 
जैवार्भिकम् । कामतस्तु तत्पानाम्प्ति “अभ्यस्ति तु सुराया अभ्निवणौ सुशं 
पिबेन्मरणादूतो मवति!" इति वािष्ठं मरणान्तिक द्र्टभ्यम् । ननन ॒सुराशब्दः 

पैष्टयभिप्रायः--तस्याः सङ्कत्पानेऽपि सरणान्तिकस्य दार्शैतत्वात् । मदयवासित- 

शुष्कभाण्डस्थोदकस्याज्ञानतः पने ब्ृहयेमनोक्त--“* मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि 

कश्चिपिबेष्ेन" । कुरामूविपक्रैन अह क्षीरेण वतयेत् ॥ 2 इति अज्ञानतोऽ- 
भ्यास तु बाशष्ठिनोक्त-- “° मयभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्विविवेष्िजः। प्मोदुम्बर- 

बिल्वानां पराशस्य कुशस्य च||एतेषामुदकं पीत्वा तरैरात्रेण विदुद्धयति"” इति।|ज्ञानतः 

पाने तु पिष्णृक्त--““ मघभाण्डाद्धतं तोयं षीत्वा पञ्चरात्रं राह्कपुष्पीश्चतं पयः; 

पिवेत् || इति । ज्ञानतोऽभ्यत्ति तु शड्कनोक्त--““ मयमाण्डस्थितं तोयं पीत्वा 
सप्तरात्रं गोमूत्रं यावकं पिबेत्" इति । अलयन्ताम्यासे तु हारीतोक्त-* मय- 

माण्डस्थितं तोये यदि कश्चित्िबेदिजः। द्वादशाहं तु पयसा पिवेद्राह्ीं सुवचेराम्' 
इति । एषु च वाक्येषु दविजम्रहणं ब्राहमणामिप्रायं--““ श्षत्रियवेस्ययोरप्रतिषधात्।)'' 
इति ददतं प्राक् । इदं च गौडीमाध्वीमाण्डस्थजपानाविषयं गुरुतवात्प्रायश्चि- 
त्तस्य; ताखादिमयमाण्डोदकपाने तु कस्प्यम् ॥ २५५ ॥ 

दविजातिभायौ प्रत्याह-- 

पतिखके न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिबेत् । 

इदैव सा शुनी गृधी सूकरी चोपजायते ॥ २५६ ॥ 
या द्विजातिभायां सुरां पिबति सा कतयपुण्याऽपि सती पतिरोकं न याति, 

किविदैव ठोके श्वगृध्रसुकरलक्चितां तिैग्योरनि क्रमेण प्राप्नोति । ब्ासर्णीप्रहणं 

१, आ०...। 

{62 
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चात्र “° तिस्रो वणोनुपूर्व्यण ” ईति न्ययेय य्य द्विजतियावत्या भापीस्तासा- 
मुपठक्षणम् । अत एव मनुः--^“ पतव्यभ शारीरस्य यस्य भाया सुरां पिबेत् | 
पतिताधंशारीरस्य निष्डतिने विधीयते।!इति। धमार्थकमेषु सहाधिकारादम्पयोरेक- 
रारीरत्वमेव । अतो यस्य द्विजतेभायां सुरां पिवति-तस्य भा्यारूपमध इरिरं पतति, 
पतितस्य च भायोरूपस्याधेराररस्य निष्टृतिम विधीयते | तस्माद्विजातिमाय्यां 
ब्रह्मण्यायया सुरा न वेया } तस्माद्राक्मणराजन्यौ वैद्यश्च न सुरां पिबेदिति 
निषेधविधौ लिङ्गस्याविवक्षितत्ेन वणैत्रयमार्याणामपि प्रतिषेधः सिद्धे पुनर्वचनं 
द्विजातिमायायाः शद्राया अपि सुरप्रतिषेधप्राप््र्थम् । अतो द्विजातिभार्याभिः 
सुरापाने प्रायश्चित्तस्याधं कायम् । शुद्रभार्यायास्तु श्द्रायाः श्ुद्रवदेव न 
प्रतिषेधः | सुरापानसमेषु तु निषिद्धमक्षणादिष्च सुरापानप्रायश्चित्ता्धमि्युकतं 
पराक् ॥ २५६ ॥ 

॥ इति सुरापान प्रायदिचत्तम ॥ 

१) 

क्रमप्राप्तं पुवणेस्तयप्रायर्चित्तमाह- 

बराह्मणखणहारी त॒ राज्ञे मुसलमर्पयेत् ! 
सवकम ख्यापयेस्तेन हतो मुच्छोऽपि वा श॒चिः ॥ २६७॥ 

ब्राह्मस्वामिकं सुवर्णं योऽपरहरयसौ शसवरणस्तेयं मया कृतम्" श््येवं स्वकर्म 
ख्यापयन् राज्ञे गुसटं सम्पयेत्-मुसलसमपैणस्य दृष्टाथैत्वात् । तेन सुसटेन 
राजा तं हन्यात्, तेन रज्ञा हतो सुक्तो वा ज्युद्धो भवति । अपहरणरब्देन च 
समक्ष परोक्षं वा बटाच्चौ्येन वा क्रयादिस्पत्वहेतुं विना प्रहणमुच्यते । मुस 
समपंयोदोति यथपि सामान्येनोक्तं, तथाऽपि तस्य हननार्थतात् तत्सम्स्यायोमयादे- 
ग्रहणम् | अत एव मनुनोक्त--““ स्वन्धेनाऽऽदाय मसर ठ्कुटं वाऽपि खादिरम् 
असि चोभयतस्तक्ष्णमायसं दण्डमेवरवां |" ईति । र्धेनाप्यत्र विशेष उक्तः-- 
““सुवणस्तेनः प्रकौणेकेशा आद्रेवासा आयसं सु्तल्मादाय राजानमुपतिष्ठेत्)' दं 
मया पापं कृतमनेन मुसटेन मां घातयस्'शते स राज्ञा रिष्टः सन्धूतो मव- 
जानना (1 

नन 

“१ क. भायेयाषुरान० । २. क. पेेपुनर्वै० । ३. क. मेवचेति° | ४.--८. ३१५. । 
५. क. ठतघात् ° । 
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ति" इति । हननं चा््तिविधानामावात्सङ्देव कार्यम् । अत एव सनुनोक्त-- 

.-ततो मुसलमादाय स्द्रनयात तं खयम् ।*” ईति । एवं सक्कतताडनेन रज्ञ हतो 

मृतः ुद्धयेत् मुक्तो वा मरणाज्जीवनपि शुद्धयेदिति धावत् । तथा च संवर्तनोक्तं 

--“"्तत। सुसख्मादाय सृद्धन्यात्त॒ तं स्वयम् । यदि जीवति स स्तेनस्ततः 

स्तयादि सुश्चते ॥" इति ; यथोक्तं ब्रह्मधे---““मृतकद्पः प्रहारा जीवनपि 

बिशद्धयत्ति।” इति । नन्वताडित एव राज्ञा सुक्तः स्तेनः रद्धयेदिययमथंः 

नस्मानेष्यते ‡ उच्यते ! “८अघर्ेनखी राजा ” इति गौतमीये ताडनमङ्ुवेतो 

राज्ञो दोषाभिघानात् भवतु रश दोपः; तथाऽप्यतिक्रान्तनिषेधेन राज्ञा स्नेहादिना 

मुक्तः स्तेनः कथं न डुध्येदिति चेत् उच्यते । एवे च सलयकाराणिका शुद्धि 

रापतेत् । अथोच्यत--मोक्षोत्तरकार् द्वादशावा। ्भकाद्यनुष्ठानेन डुद्धयद्गीकरणा- 

नाकारणिकेति । तदप्यसुन्दरम्-' मुक्तः चिः” इति मोकषप्यैव अद्धि 

तुलवामिधामात् । अतः प्राच्येव व्याख्या व्यायसी । इदं च मरणान्तिक साववार्णि- 

कस्यापहदमे तु तब्राहमणस्यैव--" ब्राह्मणसखणंहारि ‡ इति नेमित्तिकवाक्ये 

विरेषानुपादानात् ; क्षत्रियादीनां च महापातकित्वाविेषासरायाक्चेत्तान्तरस्यानास्ना- 

नाच्च | यद्पुनर्नानवे--*सुवणैस्तेयक्ृदिप्र', इति विप्र्रहणं तनरमत्रोपठक्षणं-- 

““प्रायाश्चत्तीयते नरः इति तस्यैव प्रकृतत्वात् , “ब्रह्महा सुरापानं स्तेयं गुवद्ग- 

नागमः ` इति निमिच्तवाक्ये विरषादुपादानाचं । ते त्ापेक्षनेमेत्तिकवःक्ये ““सुव- 

णस्तयङ्विमः ” इच श्रयमाणमष्युपठश्ष॑णमेव युक्तम्. › यथाऽभ्बुदितेष्टयां ^* यस्य 

हविः ” इति वा तण्डुगप्रहणं हावेमावस्य । इदं च॑ र्घा हननं ब्राह्मणव्यरिक्तस्य-- 

‹“न जातु ब्राह्मणं हन्ात्सर्वपयेष्वपि स्थितम् |” इति मानवे ब्राह्मणवधस्य निषिद्ध- 

सात्। यदि कथचिदतिकरान्तनिषेभेन राज्ञा हन्यते तथाऽपि खद्धो भवति--*वधेन 

ष्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा । ” इति ब्राह्मणस्यापि वधेन युद्धयभिधान्तिं | 

न च « तपसैव वा इसेवकारेण वधनिषेधः--तस्य केवकतपसाऽपि छष्यभि- 

धोनेपंरत्ात् । यदि वधनिषेधर्वः--तरदि “* तपसैव वा » इति विकल्पामभिधान- 

१,.--११, १००, । २. क. उनेनहतो० 1. ३. ग. यद्िदचध्यत इति° । ४ ग. जायत्ती | 

एकतो वा मरणाज्जीवन्नपि विश्दरयेदिति यावत् 1 इदं ३० । ५. ग. ब्राह्मणः स्वरणहा° । ६ क. 

मानवे न वेन वणे । ७. क. लक्षणार्थम् । <.--११. ९९. । १.-- ११. ५४. | १०.क. 

यमाणप्यतुप । ११.--८, ३८०. | १२.--११* १००. । १३. ग. वधोतिषिद्भस्तरि° । 
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मनुपपन्नम् | न च दण्डाभिप्रायं विकत्पाभिधानं--तस्यानैर्दि्त्वात् । कि च 
'"एकाथास्तु विकल्पेरन् ” इति न्यायेनेकार्थानामेव विकल्पो त्रीहियवयेरिव | न 
च दण्डतपसोरेकाथतवं दण्डस्य दमनाथेत्वात्तपसश्च पापक्षयहेतुलात् । न च 
^“ वघेन शुष्यति स्तेनः? इति सामान्यविषयेण वपन ““ब्राह्मणस्तपतेव वा " 
इति विरिष्टविषयस्य तपसो विकल्पोपपत्तेः | न दि मवाक्ति ८“ ब्राह्मणेभ्यो दधि 
दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय च? इति विकल्पः | तस्माहूयोरपि सामान्यं 
विषयत्वमेव । यद्वा क्षत्रियस्यापि न निषेधः -- मनुना “८ सुवर्णस्तेयज्क- 
दिभः ” इत्यभिघाय--““ गृहीत्वा मुस राजा सछृद्रन्यात्तु तं स्वयम् ¡° 
इति सवेनाम्ना ग्रृतव्राह्मणपरमर्शनैव हननविधानात् ; न जातु ब्राह्मणं 
हन्यात् ” इत्यस्य ॒प्रायश्चित्तव्यातिखितदण्डरूपहननविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । पएत- 
च॒ मरणान्तिकं मतिष्रवसुवणस्तेयविषये--*“ मरणान्तिकं हि यत्पोक्तं प्राय. 
धित्तं मनीषिभिः । तत्तु कामकृते पापे विज्ञेयं नात्र संडायः।॥ ” इति 
मध्यमङ्गिूःस्मरणात् । अत्र च सुवर्ण॑शब्दः परिमाणधेशेष्टेमदरव्यवचनो न 
जातिमात्रवचनः--“ जारसुयमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्पृतम् | तेशश्रै क्षा त॒ 
तास्तिस्रो राजसषेप उच्यते ॥ गौरस्तु ते वयः ष ते यवो मघ्यस्तु ते त्रयः | 
ष्णरः पञ्च ते माषस्ते पुवणेस्त॒ षोडशा ॥7' इति षोडशमाषपरिमिते हेमनि 
सुवणेशब्दस्य परिभाषितव्वात्। अते ब्राहम्णसुवणौपहरणं महदापातकमिलयादिपरयोगेष 
कृतपरिमाणस्येव सुबणेस्य प्रहणं युक्त-परिमाणकरणस्य दषटार्थवात् । न दयदष्टा- 
धपस्मिणस्मरणं, नापि दोकब्यबहारा्म्--अतः्परतवास्समृतिकारपरृत्तेः । अत 
एवोक्त न्यायविद्धिः--““कायेकाे संज्ञापरिभाषयोरुपस्थानम् ?› इति । तथा नामापि 
गुणफटोपबन्धेनाथवदिःुत्तं ““ पचचदञचान्याञ्यानि "` इयत्र । न च दण्डमात्रोपयो- 
गिपरिमाणस्मरणमिति युक्त--तावन्मात्राथेवे प्रमाणामावात्। अतोऽविशेषात्सर्व- 
शेषत्वमेव युक्तम् । कंच दण्डस्य दमनाथत्वादमनस्य च परिमाणविरोषमन्तरेणापि 
सिद्धिनौतीव पर्मिणस्मरणमुपयुज्यते ; शन्देकसमधिगम्ये तु महापातकिलादवि- 
कान्ततः स्मरणमुपयुज्यते । अतः षोडशामाषात्मकसुवणंपिमेतहेमेहरण एव 

3. क. रेका्येता । दण्ड० | २.--११. १००.। ३. ग. षदिमर्यवो० ४, ग. यक्तम् । 

पञ्च॑दसान्याज्यांनीव्यत्रतु न च । ५. क. हेमहरण तु कषत्रियादि हेमह° । 
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महापातकिन्दं, तान्नेमित्तं मरणान्तिकादिप्राश्चित्तविधानं च। द्वि्ादिमापात्मकहमहरणं 

तु क्षतरियादिदेमहरणवटदुपपातकमेवेति युक्तम् । विच सुवणीन्नयूनप्माणहेमहरणे 

प्रायश्ित्तान्तसेपदेशात्तत्परिमाण्यैवं हेम्नो हरणे मरणान्तिकादिप्रायसिचित्तमिति 

यक्तम् । तथा चोक्तं षटू त्रिमन्त--° वारग्रमातरेऽपदूते प्राणायामं समाचरत् । 

छिक्षामात्रेऽपि च तथा प्राणायामत्रयं बुधः ॥ राजसषेपमात्रे तु प्राणायामचतुषटयम् 

गायव्यष्टतहखं च जपेत्पापविद्यद्धये ॥ गौरसर्पपमात्रे च सावित्रीं वे दिनं जपेत् । 

यवमात्र सुवणैस्य प्रायश्चित्त द्विनद्रयम् ॥ सुवर्णङ्ृष्णङं द्येकमपदृख द्विजोत्तमः । 

कुरथात्ान्तपनं इच्छं तत्यापस्यापनुत्तये ॥ अपहृ सुबणैस्य माषमात्नं द्विजोत्तमः । 

मोमूत्रयावकाहारल्निभिमासै वञुद्धयति ॥ सुबणस्यापहरणे वत्सरं यावको भवेत् । 

ऊर्वं प्राणान्तिकं ज्ञेयमथव। त्ह्यह्रतम् ॥' इदं च वत्सरं यकाशनं किननयून- 

सवणपहारक्िषयं--सुवणोपहारेमन्वादिमहास्फतिषु द्ादरावार्भिकविधानात्. । “वरये 

कामकारेण गृहन्ति खं नराधमाः । तेषां त॒ बरहृणां प्राणान्तिकमिदोच्यते ॥ 

सुवशपरिमाणाद्वागर्पातयमिप्रेतम् । इदं च स्तेयप्रायर्चित्तमपदूतघनं तेत्छामिने 

दत्तैव कार्थ--“ स्तये ब्रह्मस्भूतस्य सुव्णंदिः कृते पुनः । स्वामिनेऽपहृतं देयं 

ह्री वेकादश्ाधिकम्।।'* इति स्मरणात् , तथा ““ चरेत्सान्तपनं कच्छ तन्नियोत्यात्म- 

शुद्धये |” इति मनुस्मरणाच्च । दण्डप्रकरणेऽपयुक्तं--“' रेषेष्वेकादशगुणं दाप्य 

स्तस्य च तद्धनम्।* इति ¡ यदा व्वराक्च्या राजा हन्तुमसमयथेस्तदा विष्टोक्तं 

रष्टम्यं--“* स्तेनः प्रकीर्णकेशो राजानमभियाचेत् ततस्तस्मै राजोदुम्बरं राख 

द््ात्तेनाऽऽमानं प्रमापयेत् मरणादयूतो भवतीति ज्ाफतेः इति! ओदुम्बरं ताम्र- 

मयम् । यदपि द्वितीयं प्रायरिचत्तं तेनेक्तं--“ निष्कालको गोधृताक्तो गोमया- 

म्निना पादपरभत्या्मानं प्रमापयेन्मरणास्रूतो मवतीति विज्ञायते” इति; तदपि 
क 

शरुध्रोत्रिययागस्थादिविभद्न्यापहारिषयं, क्षत्रियायपहतृषिषयं वा । तत्र निष्कारुक 

दाति निशतकेशचदमश्रकोमाभिधीयते, तथाऽश्वमेधाघनुष्ठानेन वा। तथा प्रचेतसा मरणा 

न्तिकमभिधायोक्त--““इश्च॒वाऽश्वमेघेन गोसवेन वा विद्यद्धयेत् ” इति । एतच 

विटक्षत्रयायपहषेषयम् ॥ २५७ ॥ 

9. ग. सिमाणस्यहेम्नोहर० । २. क. मत्रे च प्राणाया० ३. क. मत्रे तु सावि०। ४. क. 

तमः । कच्छ सान्ैपनं कुयौत्तविद्द्रयो अप० । ५. क. प्विनाधमः । गोमू° । ६. क. बह्यहत्रत°। 

७ .~--प 4 ष १ &&. 1 
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प्रायध्ित्तान्तरमाह-- 

अनिवेय चरपे शुध्येत्सुरापत्रतमाचरन् । 

आत्मतुल्यं सुवणं वा दादा विप्रतुष्टिकृत् ॥ २५८ ॥ 

सखीयं स्तेयं राजन्यनिवेद्य सुर।पत्रत द्वादशवा्धषिकमाचरन् युध्येत् । राव शिरो- 

ध्वज तत्कपाघारणनिराकरणा्थं सुरापत्रतमि्युक्तम् । एतच्चाकामकारवेषयं-- 
“इयं विञुद्धिरादेता प्रमाप्याकामतो द्विजम् | * इईयकामते विहितस्यैव द्वादरवा- 
धिक्यातिदेशात् । नन्वकामतोऽपहार एव न संभवतीति कथं तद्विषयत्वम् ? 

उच्यते | यद्। वन्नप्रान्तप्रथितं सुबणोदिकमज्ञःनादपहरति रजतादिद्रन्यान्तरबुद्धया 
वा॒हृत्वाऽनन्तरमेवान्यक्भे दत्तं नाशितं वा न पुनः स्वामिने प्रतयपितं- तदा 
समवत्येवाकामतोऽपह्रः । यस्तु ताग्राकस्य रसवेधाद्यपादितसुवणेरूपस्यापहाये 
न तत्रेदं प्राधश्तं--मुख्यजातिसमवायाभावात् | न च मुल्यसाद्द्यमात्रेण गौणे 
मु्यधमां भवन्ति । यद्यपीटृश्चमेवास॒वर्णं सवर्णभरान्याऽपहराति, तथाऽपि नेदं प्रायश्च 
तम--असुवणापहारिवादव । न च “'यृष्टस्चेद्राह्मणवपे अहत्वाऽपि › इति- 
वदव्रापि दोष इति वाच्यम् । असुवर्णे प्रहृत्तव्वादेव न "' त्रीह्मण- 
दष्टशवेत् ” इलस्य विषयः । यच्चेदं मनसा पापे व्याला प्रणवपूर्वैकं 
व्याहृतीमेनसा जयेत् , व्याहृत्य प्राणायामं त्रिराचरेत्, प्रदतौ इच्छं द्वादरा- 
रात्र चरेत् इति तदपि सम्थगथप्र्रत्तिविषयम् । अतो नेददामज्ञानतः 
स्रण।पहारः प्रायाश्चत्तस्य निमित्तं, किं तु रजतादिबुद्धया पूर्वोक्त एव स्वणा- 
पहारः । अस्मिनेव विषये यदाऽपहतांऽत्यन्तमहाधनः तदाऽऽत्तुङितं सवर्णं 

ददात् । अथ तावद्धनं नास्ति तपदचयायां चाशक्तः तदा विप्रतुः 

िङृद्धिमस्य यावज्जीवं कुट॒म्बमरणपयौक्ततया तुष्टिकरं धनं दात् । यदा तु 
निगुणस्वाम्रिकं दव्यमपहरति तदा “एतदेव व्रतं स्तेनः पादन्यूनं समाचरेत् ।" 

इति व्य्षिनोक्तं नववाधिकं द्रष्टव्यम् । यदा पुनरदशषमेव क्षुशक्चामङुटुम्बपरि 
रक्षणाथेमपहरति तदा अत्रिप्रतिपादितषडाभैकं स्वर्जदादिं वा क्रतुं कुयत्तीथैयात, 

मन जपा मतता मातया नानाति ताम नणन 

# इदं गोतमवचनमिति २५२ याज्ञ ° मिताश्चरायाम् । 

१.-- ११.५८९. २. ग, नयत्राह्म० । ३. क. रीरक्षमेव ० । 
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भ्रा --“ षडब्दं वाऽऽचरेत् कृच्छं यजेद्रा करतुना द्विजः | तीथानि वा शरम - 

निद्वास्ततः स्तेयुद्विसुच्यते | '› इति । यदा त्पहारसमन-तरमेव ` महाकष्टं मया 

रतम् इति जातानुतापः प्रयर्थयति, यजति वा तदाऽऽपस्तम्बीयं ““ चतुथेकारमि 

ताशनन त्िवर्षमवस्थानम् ") आङ्केरसं वँ वज्राख्यं त्रैवार्षिकं द्रषटम्यम् । नलु प्त्येपणे 
यामे बाऽपहारघाव्थस्य निष्पनत्वात्कथं प्रायधित्तास्पत्वम् , अधानष्पन्नस्तदा 

परायसचित्ताभाव एव स्यान्न तु प्रायर्चित्तान्पत्वम् ! मेवम् । अपहारस्योपभोगादि- 

पफर्पर्वन्तत्वादुपमोगास्राडिनङत्तौ च पुष्कटस्यापहाराधस्यामावाश्चुक्तमेव प्रायद्चि- 

तास्पतव पीतवान्त्ै इवपिये द्रव्ये ] नन्वेव सति चौरहम्ताद्ररादक्ृष्य प्रहणेऽपि 

तस्योपभोगरक्षणफखामावात्प्रायश्वत्ताल्पत्व प्रसङ्गः । मेवम्-तस्य यमि 

स्वतः प्रवृस्यभावात् , फलपयन्तेऽपहारे स्वतः प्रदृत्त्वाच्च । यस्तु रजतताम्रादिसं- 

सृष्टसुवर्णापहारो न तत्रेदं घरुप्रायस्चित्तं ; यतः संसर्भऽपि सुवणत नापैति 
आव्यत्वमिव प्रषदाव्ये | अतस्तत्र द्वादरावार्षिकमेवेति युक्तम् । अथ सुबणस- 

टर द्व्यान्तसमेवेति ख्घुप्रायर्चित्तमुच्यते वहि नतरां तैवार्धिकादिटमुप्राय- 

श्चित्ता्िव्ेषयता-असुवण्वदेवं; कि तूपपतकप्रायस्वि्तमेव । यदप्यपरमाप- 

स्तम्बोक्त--“ स्तेयं कतवा सुरां पाल्या इच्छ संवत्सरं चरेत्" इति तत्सुवण्- 
पर्मिणाद्वाडमाषाच्चाधिकपरिमाणद्रन्यविषयम् । यचक्त सुमन्तुना-* मुवर्णे- 
स्तेयी मासरं साविव्याष्टसहसरमाञ्याइृतीजहयात् प्रत्यहं त्रिरात्रमुपवासं तप्तङ्ृच्छेण 

च प्रतो भवाति” इति तदूर्वोक्तमाषपासिणसुवणोपहारपायश््वचतेन सह विक- 
स्पते । यदप्यपरं तेनैवोक्त «* सुवणस्तेयी द्वादशरात्रं वायुमक्षः धूतो मवति” 

इति तन्मनसाऽपहरि प्रवृत्तस्य स्वत एवोपरतापजिहीषेस्य वेर्दतव्यम् } अत्रापि 
वाख्बरद्धादिष्वधेमेव प्रायश्चित्त वेदितव्यम् । यानि चं ^ अश्वरत्नमनुष्यरज्रामूधेनु- 

ह्रणं तथा ।” इत्या्रैना सुवणस्तेयसमत्वेन प्रतिपादितानि तेष्वधेमेव कायेम् | 
यत्पुनश्वतुर्विशतिमतवचनं--"° रूप्यं हृत्वा द्विजो छोभाच्चरेच्चान्द्रायणनतम् । 

१. ग. यात्रां च । षड०। २. क. रसंवाचमाख्यं त्रैवा०। ॐ. रसेवावमास्यं। ३. इवापद्रव्य। 

नन्वे०] । ४. ग. मच्यते नतर तत्र येवा०। ५, क. हृयात् तद्पूवौत्तमाष ° । ६. क. िजोमो- 

हाच्चरे ° । 
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गयाणदशकादूच्वव॑माराताष्ुणं चरेत् ॥ आसहखाच्च॑त्रिुणमूष्व हेमविषिः 

स्मृतः । सर्वषां धातुखोहानां पराकन्तु समाचरेत् ॥ धान्यानां हरणे ङ्च्छं 
तिखानामैन्दव स्मृतम् । रत्नानां हरणे विप्रश्वेरच्चान्द्रायणत्रतम् ॥ ̀” इति तदपि 
गदयाणसद्ाधिकरजतहरणे सवणस्तयसमपायश्ित्तप्रतिपादना्थ, न पुनस्तनि- 

वृ्यथेम् | यदपि रघ्नापहारे चानद्रायणसुक्तं तदपि गथाणसहस्राद्धीनमूल्यरतना- 

पहर द्रष्टव्यम् ऊर्ध्वं पुनः सुवणस्तेयसमम् ॥ २५८ ॥ 
॥ इति सुवणस्तेयप्रायङ्िचत्तप्रकरणम् ॥ 

उदेशकम पराप्त चरतस्पगप्रायस्वित्तमाह-- 

तपेऽयःरायने सधेमायस्या योषिता स्वपेत् । 

गृहीतवोत्छटय दृषणो नैकहयां वात्छिजेत्तनुम् ॥ २५९ ॥ 
९० (० 

«£ समा वा गुरुतद्पगः” इति बक्ष्यमाणरखछोकगत गुरुतद्पगपदमत्र स- 

बध्यते । तप्तऽपःद्रेयने यथा मरणक्षमं भवति तथा तत्ते अग्रिवर्णे कृते कष्ण - 
यसे दायने अयोमय्या च्रीप्रतिक्घव्या तक्ता षह गुरुतद्पगः स्वप्यात् | एवं सुप्ता 

तनुं देहम् उत्सृजत् । भरियेतेति यावत् । शायनं च शगुवेङ्गनागमनं मया कृतम्" इत्येवं 
स्वकेभे विल्याप्य कुर्यात--“° गुरुतदपो ऽभिमाष्यैनः ” डति मवुस्मरणत् । 
तथा ्ियमाणिङ्गव कीयम्-“* गुरुतद्पगो मृन्मयीवायसीं वे च्ियः प्रतिकृतिम- 

भ्रिवणो कतवा ता मारिद्गय रतो भवति ” इति बृद्धहारीतस्मरणात् । तथा मण्डित- 

रोमक लेन धृताम्यक्तेन च कतेन्यं--““निष्काटको ध्ताम्क्तस्तप्तां तां सूर्मी 

मृन्मयीं वा पारेष्वञ्य मरणादूतो भवतीति विज्ञायते!इति वसिषठस्मरणात्। न च-- 
९ गुरुतद्पोऽभिमाष्यैनस्तते स्रप्यादयोमये । सूमीं उ्वरन्ती वा शिष्टो मृत्युना स विद्यु- 

ध्यति॥ "इति मनुवाक्यानुरोषेन तप्ररोहश्षयन तक्तखोहयोषिदाश्नं च निरपेक्षप्रायाश्वे- 

9. ग. हखरातु त्रिय ° । २. क, इति पुवणस्तेयप्रायरिचत्तप्रकरणमिति. नास्ति । ३. ग. 
तस्यगमगप्रायदिच ° । ४. ग. बीं चोत्प॒° । ५ --प्रा० २६०. &. क. तथा सन्त०. ७. ग. 

यरुतस्प्याभिभा° । ८.--११. १०२.। ९. क. मायसीं च लि० | १० ख. कृत्वाकाषटर्णीयसश्यने- 
ऽयोमय्याज्ञीमरतिक््याकरष्वातमा्टि । ११, क. स्तपाूमीपरिष्वे । १२.--११. ००३. । 
१२९ ख. वाकषिप्यमृत्छ° । 
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चद्रयमिव्याच्च्कनायय | ` "सादरा येषयना स्वपरत् ” कुत्राकाष्ूमयां "` तक्षऽयः 

दायने ” इति परस्परसपेक्नत्येकनवावगमादेककल्पवमेव युक्तम् । अथवा वृषणौ 

सचिज्ञै खयसुन्क्य छिवाऽचदिना गृहीन्वा नेक्रयां दक्षिणप्रतीच्यां दिशि देहपाता- 
न्तमकुटिख्गनिगत्वा तनुुन्य जत् ; यथाऽऽह मनुः--“*सयं वा शिद्नद़षणाबुत्कर- 

४५१ 
५) 

1 त्पाघाव चाज्ञट। 
(षे 

। नै कतीरिक्चमाेदानिपातादाक्ेद्यगः ॥'› इति | गमनं च पृष्ठ- 
तोऽनीक्षमणिन कतव्य शक्षरेण शिदनश्रप्रणावबु्कदयानवेक्षमाणा व्रजेत् ̀  इति 

रा ङ्कटिगितस्मरणात् । एं गच्छन् यत्र कुड्यादिना प्रतिवध्यते तत्रैव मरणान्तं 

तिएत्-: सड्पणं रिदनयुच्त्याज्ललवाधाय दक्षिणाभिमुग्वो गच्छेदत्रैव प्रति- 
हतस्तत्रैव ॒तिष्ठदाप्रल्यात् ईति बसिष्टस्मरणात् । दण्डोप्यत्रायमेव ; यथाऽऽह 
नारदः--“आसामन्यतमां गच्छन्युरुतव्पग उच्यते ] शिईनस्योत्कतनात्तत्र नान्यो 

ण्डो विधीयते|) '' वं दण्डाथमपि लिद्गादुत्कतेनं पापक्षयाशमपि मवति । इदमेव 

मरणान्तिकदण्डममिप्रेयोक्त मनुना--“* राजभिध्रतदण्डास्तु कत्वा पापानि मानवाः। 

निखा: खर्ममायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा | ईति | धनदण्डे पुनः प्रायश्चित्त 

भवत्येव--“प्रायश्षत्तं तु कुर्वाणाः सर्वै वणां यथोदितम् । नाङ्क्या राज्ञा कखे 
स्युदीप्यास्तूत्तमसाहसम् |" ईति तेनेवोक्ततवात् ! अनयोश्च मरणान्तिकयोरन्यतरानु- 

छ्ठानेन गुरुतव्पगः शुद्धयेद् । गुरशव्स्चात्र सख्यया उष्त्या पितरि वतेते-- 

'पनिवेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । सेमावयाति चन्निन स विप्रो युरुर- 

च्यते ||? ति मनुना गुरुत्वप्रतिपादनपंरे वाक्ये निषेकादिकजनकस्येव गुरुत्वा- 

भिधानात् । योगीश्वरेण च निषेकादिकमाभिप्रयेणेोक्त--““स गुरुः क्रियः 

करत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । '” ईति । ननु गुरुखब्दस्यान्यत्रापि प्रयोगो दद्यते-- 

८'उपनीयगुहः शिष्यम् *' ईयादिनाऽऽचार्ये । मनु---“स्वस्पं वा बह वा यस्य 

्रुतस्योपकरोति यः ! तमपीह गुरं वरियात् " इद्युपाध्याये* | व्यासिनाप्यन्यव् 

व्रयोगो दक्षितः--“गुरवो मातृपितृपव्याचःयेवियादातृव्येष्ट्वातर ऋत्विजो भयत्रा- 
+ (५ 

ताऽन्नदाता च "† इति । न चनिकाथेकव्पनादोपः--““गुरुशब्दस्य प्रदत्तिनिमित्त 

१.--११. १०४. ] २---२०. १३. ३. १२. 9५. | ८.---११. ३२९८.) ५.-९ 

२९९. † ६.२. 4२. ! ७.---जाः ३४. ¦ ८.--आ० ३४. | ९. २. 

१४०. । 
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मूतायाः पृजाहतायाः सवत्रानुस्यूतेः । दितं च तस्याः प्रमृत्तिनिरित्ातं 
योगीश्वरेण“ एते मान्या यथा पूमेभ्यो मात्ता गरैयसी । इति ““ मान्या " 
इव्युपक्रम्य “गरीयसी “ इ्युपसंहारं कुचता-- न च ““ उपाध्यायान्दशाचायं 
आचार्याणां शतं पिता }*` इत्युपाध्यायादधिकाचाय।प्ितुरतिश्ायितत्वषनचचनात्स एव 

मुख्य इति वाच्यम् ॥ आवचार्यऽप्यातिरायितव्वस्यावििष्टत्वात्--““ उत्पादकब्रह्मदा- 
त्रोर्गरीयान्त्रह्मदपिता ' हति । गौतमेनाप्युक्तम--'*आचायः ब्रष्ठो गुरूणाम् ” 
(^ 

ईति । किं च यदातिशयितव्वमात्रेण सुस्यवमुच्यते- तहं ““सहखरम् ” ईति 
वचनान्मातुरेव गुरुत स्यात् | तस्मात्सर्वे गुरवः तत्पर्तनागमनं गुवंद्घनागमनमिति 

युक्तम् ॥ उच्यते | “° निषेकादीनि हेति मनुवचने निषेकादिकर्तुजनकस्य 
गुरुतवप्रतिपादनपरम्--अनन्यपर्वात् ॥ यप्पुनर्ग्यासगौतमवचनं तत्परि र्था 
पूजादिविधिेषतया स्तुव्य्थत्वेनान्यपरम् ॥ अतो गुर्त्वप्रतिपादनपरात् ° निषे- 

कादीनि ' दति मनुवचनापितुरेव मुख्यं गुरूतवापेति स्थितम् । अत एव वसिष्ठेन 
“'आचाथुपुत्ररिष्यभायीसु चैवम् "` ईयाचाय॑दरेष्वतिदेशिकं गुरुतत्पप्रायर्चित्तमु- 
क्तम् । तथा जातकप्योदिभिरष्युक्तम्-““आचायादेस्त॒ भायौसु गरतस्पत्तं 

चरेत् ” इलयादि | आच यादेर्मुख्ये गुरते गुरूपदेशत एव व्रतभात्ेरातदे्ोऽनथक 
एव स्यात् | किं च संवर्तेन स्पष्टमेव पितृदारम्रहणं कतं--““पितृदारान्समारद्य 

मातृत्र्ज नराधम ›› इति । षटत्रैरान्मतेऽपि -- पितृभ्या तु विज्ञाय सवणौ 

योऽधिगच्छति ” इति । अतोऽपि निषरेकादिकतौ पितैव सुख्यो गुरुः । 

तच्च गुरुत्वं वर्णचतुष्टयेशम्यविशिष्टं -- निषेकादिक्खापिशेषात् । अतः 
“स विप्रो गुरुरुच्यते ” इि विप्रप्रहणमुपलक्षणम् । अतः पितृपत्नी 

गमनमेव महापातकम् } गमने च चरमधातुविस्गपयेन्तं कथ्यते । अतस्ततो 
ऽवाकिनत्तौ न महापार्तैकत्वम् । तत्र चेदं ^^ तत्तेऽयःसयने सार्धमायस्या ” 
इत्यादुक्तं मरणान्तिकं प्रायश्चित्तदय् । तच्च जनन्यामकामकृते, तत्सपल्यां तु 

तवणौयासुत्तमव्णायां कामकृते दरष्टव्य--८ पितृभायौ तु विज्ञाय सवण वोऽधि 

नानाता न न 

१.--आ० ३५. । २.--मनु. २. १४५. | ३. सनु. । २. १४६. । ४.-- २. ५०, 

५. २,--१४२. ६. २०. १५. } ७. क. पातितम् । ८. ख. वर्णायामकामक° | 
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गच्छति | जननी वाप्यधिज्ञाय नाशतः डुद्धिमाप्ठुयात् ? इति पटःत्रिडान्मतेऽभि- 
धानात् ॥ जनन्यां तु कामकृते वासिषं--- निष्कार्का धुताक्तो गोमयभ्भिन। 

पादप्रभृयतत्मानमवदाहयोत् › इति द्रटम्यम् । अक्मतोऽम्यासेऽप्येतदेव ॥ नु 
च “मातुः सपत्नीं भगिनीमाचायंतनयां तथा । आचापपत्नीं स्वसुतां गच्छस्तु 

गुरतस्पग ” इईयतिदेशाभिघानान्मातृसपरत्नगमनेलवोपदेशचिकं प्रायशित्तमयुक्तम् ॥ 

उच्यते ॥ ““पितृभाया सवणाम् * इयस्मादेव सवणग्रहणाद्धीनवणसपत्नीविषयमि- 
दमातिदेदिकमिति न विरोधः | इदं च मुख्यसेव पुत्रस्य ॥ इतरेषां पुनः पुत्रकाये- 

करत्वमेव, न पुत्रत्वम् यथाऽऽह मनुः--““ेत्रजातीन्सतानेकादश यथोदितान् 

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिण' इति | तत्रोभयेच्छातः प्रदत्त “तप्तेऽयः 

रायन इति प्रथमं प्रायाश्चत्त, स्वेन प्रोसाहने तु “गृहीखेत्कयष्षणौ ` इति 

दवितीयं--अनुवन्धातिरयिन प्रायश्चित्तगुरुषवस्ये्टत्ात् । तया प्रोत्साहितस्य तु 

मानवं तप्तटोर्रायनज्वटन्सुम्याषिङ्गनयोरन्यतरं र्टव्यम् ! यन्त॒ शङ्खेन द्वाद 
वार्धिकसुक्तम्--:* अधःशायी जटाधारी पणमूढफलाशनः । एककाछ समने 
वर्षे तु द्वादशे गते ॥ क्क्मस्तयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतरप्गः । व्रतेनेवेन श्युष्यान्ति 
महापाताकिनििमे'* इति--तत्समवर्णोत्तमवणपितृदारगमने अकामे दष्ट्यम् | 
तत्रैव काम॑तः सेकादबाडिनब्सौ षड़ाषिकम् , सकामरतंस्त्रिवारषिकम् । जनन्यां तु 
कामतः प्रव्रत्तस्य॒रेतःसकाव्पराडिनिवृत्तौ द्वादशवािकमकामतस्त॒॒षदार्धिकमिति 
कर्प्यम् ॥ र्यतु संवर्तेन गुंरुदारान्समारुद्य मात्वजं नराधम ‡ इत्यादिना 

समारोहणमाते त्तकः उक्तः -- स दीन्वणगुरुदारेपु रेत -सेकादर्वष्र- 

एन्यः | ९५९ || 

प्ायधित्तान्तरमादः-- 

भाजापयं चरे्छरच्छं समा वा गुरुतस्पगः । 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेदेदसंहिताम् ॥ २६० ! 

अथवा प्राजापत्यं छृच्छं वक्ष्यमाणरक्षणं समाः वधत्रथं चरेत् । एतच्च 

१. ख. धुताभ्यक्तोगो ° । २.--२०. २४. ! ३. प्रा २३२. 1 ४. छ. यथोचितान् । 
५..--९. १८०. 1 ६. ख. वस्यानखा० । ७. ठ. समदनीतवप ° । ८. ल. फूतेवादरष्टव्य °| 

९. ख, कामतः प्रनृत्तस्यरेतः सेकालाह्गि०- 4०. त्र. -मतस्तुत्रवा० । १२ क. यद्खुसव ८ । 
१२. , छ. तन पितृदारा° । 
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ब्राह्मणापुत्रघ्य चद्रजावीयगुरुमाय।ग मने तिपू द्रष्टव्यम् ॥ यदा त॒ गुश्परतत 
सवणा व्यभिचारिणीमबुद्धिप् ति-- तदा वदजपसहितं चान्द्रायणत्रये कुीत् , 
ततेव कामतः प्रवत्तावारानसं--: गरुतत्पाभिगामी संवत्सरं ब्रह्मह्तं षण्मासान्वा 
त्तङच्छं चरेत् '' । इति । क्षत्रिथागमने तु मतिपूर्वं याज्ञवल्कीयं“ मातुः सपत्नीं 

भगिनीमाचायेतनयां तथा ” ईति गुरुतस्पत्रतातिदेदाननववार्षिकम् । इदं 
चातिदेदिक सवणेगुरुमायोगमनविषय न मवति}! तत्र कामतोऽभ्यासि च 
मरणान्तिकष्याकामतश्च द्वादशवार्पकस्य विहितत्वात् । अतः क्ष्नियादिविषयमेवेति 
युक्तम् | तत्रैव कामतोऽम्यार ८: सव्यागन्ब पुनमार्यौ गुते: क्षत्रसु- 
तां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं श्ङ्पु्कलय स ग्रतः श्युचिःः इति कण्वस्मरणा- 
त् । अत्रैव विषये प्राय्च्ते यदा न चिकीैति--तदा ^“ छित। चिन्न वधस्तस्य 
सकामायाः च्चियास्तथा ' ईति याङ्गवटपीयो वघदण्डः प्रायश्चि्तस्थाने द्रष्टव्य; | 
वेदयायां तु गुरुमा्यायां कामतो गमने षड़र्धिकम् । अत एव स्पृयन्तर-- 
^ ब्राह्मणीपत्रष्य क्षत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादरावाषिकमेवमन्यवर्णा 
रति | अयमथः- --ब्राह्मगीपुत्रह्य क्षत्रियायां मातुः सपल्यां गमने पादन्यूनं द्वाद- 
दावारभक--नववा्षिकमिति यावन् | तस्येव तथाभूतायां वेदयायां षडार्षिक-- 

दूद्रायां ठ तत्रातक पावाश्वे्तामरेति | एवं क्षचियापुत्रस्य वेश्यायां मातारं नववा- 
विक; इूद्रायां तु पड़ाभिकम् | एवमेव वेद्यापुत्रस्पापीति केद्यायां तु कामतोऽभ्यासे 
मरणन्तिकमेव--“गुरोमाया त॒ यो वेदां गेला गच्छेलुनःपुनः । छिङ्ञग्रं ठेद- 
भिता तु ततः श्येतं किदिविषाट्” इति लौकाक्षिस्मरणात् । चराणां त॒ काम- 
तोऽभ्यासे द्वादशवारंकं -- “पुनः द्रां गुरोगेला वृद्धया धैप्रः समाहितः | 
मरह चवमङ्कचत्मा सचन्हवदयान्दकम् ` इ्युपमन्युस्मरणात् । क्षत्रियायां तु गुरु 

भायायामबुद्धिपवगणने य प्रत्तं व्रिवाषिकमष्टमकारद्चने दश्व्यं--*“ कारेऽष्टमे वा 
युज्ञानो ब्रह्मचारी सदा व्रती | स्थानासनाभ्यां विद्रेच्िरह्णोऽम्युपयनपः ॥ अधः 
राय त्रिमिववस्तद्पाहेत पावकम्” इति ॥ अत्रैवाम्यासे जातूकरण्ौक्त-- 

9“ भा २३२ । २. ल. कमतोमरणा०। ३. ख. मताहदिश० । ४.......1 ५. क. शाद्रद्- 
वार्पिकमिति वावत् । &. ल. यान्तुत्ेवार्षि° । ७. ल. कैव्यां मत्यागच्छे° ! «८. ल. ध्येत्॒किस्ि०ः 
क. मोत तरवार्षिकमष्ट० । ग. मोत्तमष्टकाटाश्च० । 
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"+ गराः क्षत्रसुतां भाया पुनग व्करामतः | अण्डमा्ं ममुच्छय ध्ये 

ज्जीवन्मृतोऽपि वा ! उति | वद्यायां व्वकाभना गमने *" प्राजापयं चरेत्कच्छरम् ' 
ईयेतदेव याङ्ञवल्कावस् तथा च वृद्धमलु--' गमन रुरुमायायाः पितृमायागमे 

तथा | अव्द्यमक्रामान च्छं नित्यं समाचरत् ' इति । तत्ैवाभ्यास्ते हारीतोक्तं 
मरणान्तिकं ब्रह्मचयम्---*“ अम्यस्य विप्रो वद्यायां गुरोरङ्ञानमेहितः । षडङ्गं 
ब्रह्मचय च स चरेघवदायुपम् › इत्ति ¦ गुरुमायायां चद्रायां त्रमतिप्रूवं मानवं-- 

८ खटङ्ग चीरवासा वा इमश्रुटो विजन वने } प्राजापलयं चरेच्छच्छरमब्दमेक 

समाहित ?› इति ॥ अथवा “` रुर्दाराभिगार्मा संवन्तरं कण्टकिनी शाखां परि- 
ष्वज्याधःसायी त्रिपवणो भैक्षाहारः पूतो मवति इति सुमन्तूक्तं कुयात् । तेत्र- 

वाभ्यासे मानवं--“* चान्दायणं वा्रान्मामार्नभ्यसे नियतेन्द्रि ” ईति क्षत्रिया- 

यां कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादवोदिनवृत्तौ व्याघ्रोक्त--“: ङच्छु चेंवातिृच्छ च 
तथा च्छातिकच्छकम् । चरेन्मासत्रयं विप्रः क्वतियागमन गुरोः" इति ॥ अत्रेयं 

व्यवस्था-तया प्रत्साहितस्य त्रभासिकं प्राजपयचरणम् । उमयेच्छात; प्रवत्त- 
स्यातिक्ृच्छचरण तावदेव | स्वन प्रोत्ताहिदायां पुनः छच्छतिृच्छाचुष्ठानं च 
तावदेवेति ॥ ततैव कामतः प्रवत्तस्य रतःसेकाघ्ूवं कण्वेोक्त द्रष्व्य--“* चान्द्रा 

थणं तप्तङच्छुमतिषृच्छं तथैव च सक्रद्रला गुरोभोयामन्ञाना्षत्रियां द्विज" इति । 

तया प्रोत्सादहितस्याति च्छः, उभपरेच्छातः प्रवृत्तस्य तप्तः, स्वेन प्रोत्साहिबाया 

तु चान्द्रायणम् ॥ वैद्यायां कामतः प्रवृत्तस्य रेतः सेकाचूर्व निवृत्तो कण्वोक्त-- 
“तप्तकृच्छ्रं पराकं च तथा सान्तपनं गुरोः । भाया वेद्यां सक्ृ्रल्ा बुद्धवा मासं 
चरेत् द्विजः” इति अत्रोमयोश्च्छतः प्रदत्ता तक्तक्रच्छः, सेन प्रोत्साहितायां पराकः; 

तेयो प्रोत्ताहितस्य सान्तपनम् 1 अव्ैवाकामतः प्रवृत्तस्य प्रजापर्तराह--““पचचरात्र 
तु नाइनीयात्सपताष्टौ वा तथैव च | वेद्यां मार्या गुरोर्गला सङ्ृदज्ञानतो द्विज ” 
इति ! तया प्रोतसाहितस्य तु पञ्चरात्रम्, उभयेच्छातः प्रवतत स्तरा, स्वेन 
परोत्साहितायामष्टराचम् ॥ श्द्रायां त॒ कामतः प्रवृत्तस्य रेत.सेकातपूवं॑निवृ्तो 

१.--. .- . २.११. १०५ ॥ ३. द. सानभ्यस्यनिय०। ४.--~-१ १. १०६. | ५. क. 

रच्डत्। प्रवृत्तस्य प्रनापत्ति । 
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जावालिराह-* अतिङृच्टर तप्तकृच्छ् पराके च तथैव च | गुरोः शद्रा सक्क- 
द्रत बुद्धवा विग्रः समाचरेत् ” इति । तया प्राल्ताहितस्यातिङच्छ्ः;, उभय 
च्छातः प्रदसौ तततशृच्छः, सखेन प्रोत्साहितायां पराकः, तत्रैवाकमतः प्रवृत्तस्य 
दैर्घतमसं --“° प्राजापयम् सान्तपनं सप्तरात्रोपवासकम् । गुरोः शुद्र सक्द्रला 
चरेद्धिपरः समादितः।।' इति तया ग्रोत्साहितस्य प्राजापय , उमगरिच्छातः प्रवृतौ 

सान्तपने, स्वेन प्रोत्सहितायां सप्तरात्रोपवास इति ॥ अनयेव दिराऽन्येषामपि 
स्पृतिवचसां विषयव्यवस्थोहनीया । पुरुष्रवच्च चछीणामप्यत्र मह्पातकित्वमवि- 

शष्टम् । तथा हि कायायनः--*' एष दोषश्च डुद्धिश्च पतितानामुदाहता | 

ल्ीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधि स्मृतः|" इति । अतस्तस्या अपि कामतः 
रवतत मरणान्तिकमविशिष्टम् । अत एव पुरुषस्य मरणान्तिकसुक्ता॒चिया 
अपि येगिश्वरेण मरणान्तिकं दर्शितं: छित्वा लिद्घं वधस्तस्य सकामायाः 

चछिथास्तथा !” ईति । अकामतस्तु मनुनोक्तम्--“* एतदेव व्रतं कार्यं योभ्रिसु 

पतितापि ।” ईति द्वादशवार्धिकमेवाधकल्पनया कायम्. | यानि पुनशुरूतस्प- 
समानि "“ सखिभायोकुमारी् श्योनिष्वन्यजासु च । सगोत्रासु सुतघ्लीषु गर- 
तद्पसमं स्मृतम् ॥'* दति प्रतिपादितानि, यानि चातिदेशविषयभूतानि ““ पितुः 

ससार मातुङ्च मातुखानीं स्नुषामपि । मातुः सपतरीं भगिनीमाचाय॑तनयां तथा ॥ 

आनच्रार्थपत्नीं खघुतां गच्छंस्तु गुरुतसस्गः। ' इति प्रतिपादितानि, तेष्वर्करात्रा- 

दुष्वैमकामंतोऽभ्यस्तेषु यथाक्रमेण षडार्धिकं नववाधिकं च प्रायरिचित्तं विज्ञयम् ; 
अस्मिन्नेव विषये कामतोऽयन्तीसासे मरणान्तिकम् | तथा च बहयमः- 

५४ रेतः सिक्ता छुमारोषु स्वयोनिष्वन्यजासु च | सपिण्डापयदरषु प्राणयागो 
विधीयते ॥* इति । अन्यजजौश्चेत ““ चेाण्डारुः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेर्दक- 
स्तथा । मागधायोगवौ चैव सपेतेऽन्यावसापिनः।} इति मध्यमाद्गिरोदाशिता दष्ट 

व्याः, न तु ^ रजकर्चमंकारश्च ?' इलयादिपतिपादिताः- तेषु ख्धुप्रायरिचैत्त- 
स्योक्तत्वात् ॥ तथा--““ चाण्डाठान््ीन्चेयो गत्वा युक्ता च प्रतिगृह्य च । 

१. ल. पराकं वातथे० | २. प्रा २३३.॥ ३ --9. ११८.।:४. घ. तानितथैकरा० । 
५. ठ. दुध्वं कामतोम्य० । &. क. खननाष्वन्यजाशुच०। ७. ख जन्त्यास्चातचा० । छ. अन्त्या. 
चाण्डा० } <. ख. वेदाैकस्त° । ९. ख. दरिता ज्ञातव्याः } १०. छ. चाण्डा छान्यखियो ° । 
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पतयज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति|" इति चाण्डाखादिसाम्म प्रतिपाद- 

यता मनुनाञपि क्रामतोऽयन्ताभ्यासे मरणान्तिकं दरितम् | तथा द्यज्ञानतस्वा- 

ण्डाठीगमनाम्यासे पतयतः पतितप्रायसचित्तं द्वादरावार्भिकं कुयात् । कामतो- 

ऽयन्ताम्याते चाण्डलैः साम्यं गच्छत्यतेा द्ादद्यवापिकाधिकं मरणान्तिकं कुयोत् | 
एतच्च वह्धकाखमभ्यासविषयम् । एकरात्राम्यासे तु वेत्रम्; यथाऽऽह मनु-- 

“° यत्करोयेकरत्रेण वृषलसिवनाद्िनः । तद्वकषमुग्जपननितय त्रिभिवेषेन्यपोहाति ॥" 
इति ! अ वुषखीशब्देन चाण्डल्याभिधीयते--““ चण्डा बन्धको वेद्यं! 

रजःस्था या च कन्यका । ऊढा र्या च सगोजा स्यादरुषल्यः पञ्च कीर्तिठा ॥ 
इति स्मृत्यन्तरे चण्डास्यां वृपर्ाशव्दप्र्रोगदशेनात् । चन्धकौ सछेरिणी । 
कथं पुनरपराम्यासावगमः? उच्यत्त । «* यत्करोव्येकराञेण ” ई्यन्तक्तयोगापव्- 
वाचिन्यास्तृतीयाया दशेनादेकरात्रेण चत्यन्तसंयोगो मनाभ्यासं विनाऽनुपपन 
इति गमनाभ्यासोऽबगम्यते | अत एवैकरात्राद्रटहुकाखम्यासविषयं प्रागुक्तं द्वाददावषा- 

दिगुरुतस्पत्रतािदोशेकं च । यदा पुनर्ानतोऽज्ञानतो वा चाण्डालाः 

सङदर्व्छन्तिं तदा “चाण्डाख्पुस्कसानां तु मुक्ता गत्वा च योपितम् | ङच्छ- 
व्दमाचरेजज्ञानादज्ञानदेन्दवद्रयम् ॥ ” इति यमादुक्तसंवत्सरं कच्छदष्ठानं चान्द्राय- 
णद्रयं यथाक्रमेण द्रष्टव्यम् । ““स्रयोनिष्वन्त्यजासु ¬+ ” इयेक्षवाक्यसमभि- 

व्यहाराद्भागिन्यादिष्वर्पीयमेव व्यावस्था वेदितव्या } मरणान्तिकं चात्राभ्प्रवेटानं 

“जनन्यां च भगिन्यां च स्वसुतायां तथैव च । स्नुषायां गमनं चैव 

विञ्चियमतिपातकम् ॥ अतिपातकिनस्त्वेते प्रविरेशुडेतुशनम् ।' इति कात्या. 
यनस्मरणात् । जनन्यां सङ्ृद्रमने भगिन्यादिषु चासङ्द्रमने अभ्निप्रवेदा इति 

द्रष्टन्य-- महापातकस्य जननीगमनस्य तदतिदेश्चविषयभूतातिपातकस्य भमि - 

न्यादिगमनस्य तुल्यत्वायोगात् । यत्त॒ वृहयमेनोक्त--““चाण्डाङीं पुल्कसीं म्टे- 

च्छ स्नुषां च भगेन सखीम् | मातापित्रोः स्वपारंच निक्षिप्तां शरणागताम् ॥ 
मातुढानीं प्र्रजिपां सगोत्रां ठपयोषितम् । शिष्यभायी गुरोमायौ गत्वा चान्द्रायणं 

१ -मनुः ११. १७५. ! २.-- ११. १७८. । ३. ल. न्धकाविदयारन ० । . क. उटा- 

चयासमो० । ५. ख. स्मृष्यन्तरे वुषटीश ° । ६. छ- गवयन्तसंयोगोदपपन्न ° । ७. ख., गमन- 

स्याभ्यास । ८. क. द्वच्छति तदा०। ९. ख. जितां स्वगो° | 
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चरेत् ॥ इति, यचाङ्गिरेवचनम्--:पतितान्व्याक्चेयो गलवा युक्ता च प्रतिगृह्य च| 
मासोपवासं कुर्वीत चान्द्रयणमथापि वा|} दति तदुमयमपि गुरुतस्पातिदेशतषयेषु 
कामतः प्रवृत्तस्य रेत -सेकादाडिवृत्तौ द्रष्टव्यम् । यदपि संवतेवचनं--“* भ- 

गिनीं मातुरप्तं च स्वसारं चान्यमातृजाग्र् | एन्ला गत्वा शक्या मोहात्ततक्घच्छ 
समाचरत ।|* इति तदनन्तयोक्त एव विषये अकामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादर्वाड़- 
वृत्तौ दवष्टग्यम् । यदा पुनरेता एव॒ अव्यन्तव्यभिचारिणीर्गच्छति तदाऽपीदमेव 
परायरिचत्तछुगरं चन्द्रायणततङृच्छरत्मकं क्रमेण कामतोऽकामतस्च ग्रवृततौ 
द्रष्टव्यम् । साधारणच्रीपु तु गुरुणोपमुक्तास्वपि गमने गुरुतस्पफदोपो नक्ि- 
८ जाल्यक्तं पारदार्यं च कन्यादृषणमेव च । साधारणल्चियो नस्ति गुरुतदप- 
तवमेव च॥* इति व्यघ्रस्मरणात् । एवमन्यान्यपि स्पातिवचनान्युचावचधायश््च- 
सप्रतिपत्तिपराण्यन्विष्य विषयन्यवस्थोहनीया | प्रन्थगौरवमयान्न लिद्यन्ते॥२६०॥ 

दति गुरुतस्पप्रायाश्चित्तप्रकरणमर् ॥ 

(र 

एवं वह्महादिमहयपतकरप्रायधित्तममिधायावससप्तं तत्संस्ागिप्रायस्वित्तमाह- 

एभिस्तु सवसेयो वे वत्सरं सोऽपि तत्समः | 
एभिः प्रवेक्तिन््हा्िभेरेकं संवत्सरं योऽप्यन्त सवसति सहाऽऽचरति सो- 

ऽपि. तृत्समः । यो येन सहाऽऽचरपि सोऽपि तदीयमेव प्रायर्चित्तं कुयी- 
दिति तदीयप्रायक्विचातिदेशाथं तत्तमग्रहणं, न पुनः पातकलवातिदेशार्थ-- 
तस्य ““ यश्व तैः सह सवकत् ई्युपदेखत एव सिद्धतात् । अच च सत्य- 
प्यतिदेरतवे कृत्स्नमेव द्वादशवार्षिकं कार्य--साक्षान्महापातकेतात्संसगिणः । 

अपि शब्दान केवरं महापातकिसंयोगी तत्समः, कि ततिपातकिपातक्युपपात- 

क्यादीनां मध्ये शै येन सह संसग करोति सोऽपि तत्सम इति तदीयमेव 

परायरिचित्तं कुयोदिति दरायाति । अत एव मनुना सकलं प्रायाश्चतच्तजातमाभे- 

धायाध्यायान्तेभिहितं--" यो येन पतितेनैषां ससर्ग याति मानवः । स तस्यैव 
रतं कुर्याततव्ससगेविष्द्धये ॥ “ ईति । विष्णुनाऽपि सामान्येनोपपातक्यायेनलि - 
माचसंसरम तस्प्रायक्वि्तभाक्तवं दर्दितं--“ पापात्मना येन सह यः संसृज्येत 

१. ख. यच्वङ्गि° । २. ख. तस्पत्वदोषो ०! ३. क. सहावसतिसोमित०। ख. चरतिसतदीय ०। 
७. प्रा° २२३.। ५. छ. भिधायाभिहि० 1 क. मिधायन्तेभिहि० । &.-- 9१. १८१. । 
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स तस्येव व्रतं कुयात् इति । अत एव मनुना सामान्येनेनस्विमात्रप्रातिषेधः कृतः 
-- “* एनल्िभिरनिणिक्तेनर्थिं कचित्समाचरेत् » इति । तथा ^ न संसर्ग भजे- 
ससाद्धेः प्रायधचित्तेऽकृते सति 1 इति । एतच्च द्वादशवाधिकादिपतितप्रायर्चित्तं 

बद्धिपूवसेसगविषयं--:“ पतितेन सहोषित्वा जानन्संवत्सरं नरः । मिश्ितस्तेन 
सोऽब्दान्ते स्वथं च पतितोम्रेत्।।” इति देवरुस्मरणात् । अज्ञानतः संसर्गे पुनवे- 

सिष्ठोक्त--““ पतितसंप्रयोगे तु ब्राह्मेण यनेन वा खेवरशवा या्तिम्यः स- 
कारान्मात्रा रपढब्धरास्तासां परियागस्तेश्च न सेवसेत् उदीची दिद गत्वाऽनदनन् संहि- 

ताध्ययनमधीयानः प्रतो मवर्तति विज्ञायते ।** ईति । तथा “ब्रह्महा मदयपः 
स्तेनस्तथैत्र गुरुतस्पगः। ९ते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्” ईति । तैरिति 
सवेनामपराभृष्टप्रकृतव्रह्महादिचतुष्यसंसर्गिण एव॒ महापाताक्षेतववचनात्तत्ससगिणो 

न महापातकित्वम् । ननु महापातकिसंसगे एव महापातकित्वे हेतुने ब्रह्महादिवि- 

शषसंसगंः-- तस्य व्यभिचारात् ; अतोऽत्र ब्रह्महादिसंसागंसंसर्मिणोऽपि। महापात- 

किस्तसर्गा वियत इति तस्यापि महापातकित्वं स्यान च प्रतिषेधः । उच्यते| 

स्यादेवं यदि प्रमाणान्तरगम्यं महापातकिलं स्यात्-शब्देकसमधिगम्ये त॒ 
तस्मिन्नेवं भवितुमहेतीति तैरिति प्रकृत॑विशेषपरामरिना सवेनाम्ना जहमहादषैरोषसं- 

सर्गस्यैव महापातकितहेतुखस्यावगाभेतत्वात् । एव च सति प्रतिषेधामवोऽप्यहेतुः 
--प्रप्यभावदेव । अतः संस्गिसंस्मिणां द्विजातिकमम्यो हानिने * मनाति, 

प्रायश्चित्तं तु भवत्येव} न च संसगिसंसर्गिणः पतिव्यामवे कथं प्रायश्चित्तमिति 

वाच्यम्--“एनस्िभिरनिणिक्तनार्थं कंञचित्समाचरेत्। "इति सामान्येनैनस्विमात्रप्रति- 
वेधेन महापातकत्तसर्मिसतसगस्यापि पतिषिद्धत्वात्पातित्यामवेऽपि युक्तमेव प्रायाश्चि- 

त्तम् । तच्च पादहीनं--यो येन संवसेद्रभे सोऽपि तत्समतामियात् । पादहीनं 

चरेत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः।॥" इति व्यासक्तं दष्टव्यम् । अतः साक्षाद्रल्- 

हादिसंसर्भिण एव तदीयप्रायध्ित्ताधिकारो न संस्गिसंसगिण इति सिद्धम् । अत्र 

च ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकयुपदिष्टम् , तथाऽपि स्ंस्मिणस्तनाति- 

दिदयते--““ स तस्यैव व्रतं कुर्यात् ” इति व्रतस्येवातिदेदात् , मरणस्य च 
[1 

१.--११. १८९. ! २.क. सोवेणवोतिनास्ि । २.१९. ४५, 5 । ४, 
५ क ४५ वसेदिति स्वैमनवयम । ०. क. तस्संसगिंससर्णेणा०। &. ख॒ म्येतुतस्मानेवं° । 

(भतत लात् 
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व्रतन्द्वाच्यत्वाभावात्। अतोऽत्र कामृतेऽपि संसग द्वादशवार्षिकम्; अकामतस्तु 
तदघेम् | संसर्गश्च स्रानेबन्धनकमभेदादनेकधा भियते ; यथाऽऽह ब्रहसतिः- 
““एकराभ्यासनं पङ्किभोण्डं पङ्कयनभिश्रणम् । याजनाध्यापने योनिस्तथा च 
सहभोजनम् ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कर्तव्योऽधमेः सह ]» इति । देवलोऽपि- 
‹“संखापस्परशंनिः श्वाससहयानीक्षनारनात् । याजनाध्यापनादयौनात्पापं संक्रमते 
तरेणाम।] ?* इति । एकराय्यासनमेकखटासनम् ; एकपङ्कभोजनमेकभाण्डप चनम् ; 

अन्नेन भिश्रणं संसगस्तदीयाननमोजनमिति यावत् ; याजनं पतितस्य स्वस्य 
वातेन; अध्यापनं तस्य स्वस्य वा तेन; यौनं तस्मे कन्यादानं 

तत्सकाशाद्रा कन्यायाः प्रतिग्रहः; सहमोजनमेकामजभोजनम् ; सर्पः संभाषणं; 

स्पर्श गाजसमदः; निःश्वासः पतितमुखवायुसंपकेः; सहयानमेकतुरगायाशे- 

हणम् ,--एषां मध्ये केन कर्मणा कियता किन पाततित्यमिवयपेक्षायां नृहदवि- 

ष्णुतोक्त--““ संवत्सरेण पतति पतिनेन सहाचरनेकयानभोजनासनशययनेः, यनसौ - 
वमुख्येस्तु, संबन्धैः सय एव इति । अत्रेकभोजनमेकपङ्किमोजनम् । एका- 
मत्रमोजने त॒ सदयः पातिव्यं--““ याजनं योनिसबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम् । 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संदयः ॥'? इति देवरस्मरणात् । खौवशब्देन 
याजनमाभिधीयते ; मुख्यशाब्देन मुखभवत्वेनाध्यापनम् ; योनस्ोवसुख्येरेति स- 

व्यमि. दरन्निर्दैशे परयेकमेव तेषां सथः पतनहेतुलम्--“'्यः पतितैः सह यौन- 

मुल्यस्रौवाणां संबन्धानामन्यतमं संबन्धं कुयोत्तस्थाप्येतदेव प्रायश्चित्तम् ॥! इति 

सुमन्तुस्मरणात्। एकयानादिचवुष्यस्य त समुदितस्येव पतनहेतुतरम्--““एकया- 

नभोजनासनरायनेः" इति इतरेतरयुक्तानां निर्देशात् । म्रतयेकानुष्ठानस्य पतनहेतु- 

त्वामावेऽपि दोषहेतु्वमस्तयेव -- “* आस्नाच्छयनायानात्समाषात्सहभोजनात् । 

संक्रामन्ति हि पापनि तैखबिन्दुखिम्भसि ॥'` इति पराशरवचनेन निरपेक्षाणा- 
मपि पापहेतुत्वावगमात्। संखापस्पशचनिःश्वासानां तु यानदिचतुष्टयनाऽऽनुषङ्धिकतया 

समुच्चितानामेव पतनहेतुत्वं--न प्रथग्भूतानामस्पत्वात् । पापहेतुव पुनरस्येव- 

८५ संरापस्परानिः श्वास” इति देवल्वचनस्य दार्चैतलात् । अतः संखपादि- 

रहिते सहयानादिचतुष्टये कते पञ्चमभागोनं द्वादशवार्षिकं प्रायश्चित्तं कुयौत् , 

१. ल. यथाऽऽहनृद्धनुह° ¦ २. कं याजनोध्ययनेयोनि ° । ३. क. यानाशनासनात् । 



प्रायाश्त्तप्रकरणम् | समिताक्षरा १३०७ 

तत्सहिते तु प्रणम् । एवं च सति--““ एभिस्तु सेवसे्ो वे वन्सरं सोऽपि तत्स- 
मः।'` इति योगीश्वरवचनमपि सहयानादिचतुष्टयपरमेव युक्तम् । यतः संखापादीनां 
पथक्पातित्यहेतुत्वं नास्ति । अत एवं ॒मनुना- ““ संवत्सरेण पताति पतितेन 

सहाऽऽचरन् । याजनाध्यापना्चौनान तु यानासन।शनात् |” इति यानादिचतष्टय- 
स्यैव संवत्सरेण पातियहेतुखमुक्तम् । अत्रासनग्रहणं सयनस्याप्युपटक्षणम् । अत्र 
च “संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन् । यानाशनासनादित् ” इति व्यवहितेन 
संबन्धः--प्राग्दरितविष्णुवचनायुरेघात् । तथा “‹ संवत्सरेण पतति पतितेन 

सहाऽऽचरन् ! भोजनासनशय्यादि कुवाणः सावंकाडिकम्।)* इति देवर्टवचनाच्च | 
न चानन्वयदोषः -- यानारानादेहताराचस्नाचारं कवेन्निति मेदविवक्षया सं- 

बन्धोपपत्तेः ; यथा एतया पुनराषेयसंमितयेष्टति । यद्रा अआचरानेति रात्रा है- 

त्वर्थस्य गमितत्वात् यानासनादित्ति दितीयार्थे पञ्चमी ¦! याजनाध्यापनायौनान्न 
त॒ सवत्सरेण पतति, किं तु सद्य एव--प्राचीनवचननिचयानुरोधदेव ! अतो 

यौनादिचतुष्टयेन सदः पतति, यानादिचतुष्टयेन तु सवत्सरं निरन्तराभ्यासेनेति 
युक्तम्।““वत्सरं सोऽपि तत्समः इति अलयन्तसंयोगवाचिन्या द्वितीयाया दनादन्तरित 
दिवसगणना कायः यथा षष्टवधिकदातत्रयदिवसन्यापित्वं संसगेस्य भवति ; ततो 

न्यूने तु न पतितप्रायश्चितत, किं त्वन्यदेव; यथाऽऽह परादारः--“* संसगमाचरन्विप्र 
पतितादिष्वकामतः । पञ्चाहं वा दश्चाहं वा द्वादञ्चाहमथापि वा ॥ मासा मासमेकं 

वा मासत्रयमथापि वा । अन्दाधेमेकमब्दं वा भवेदृध्वं तु तत्समः ॥ त्रिरात्रं प्रथमे 
पक्षे द्वितीये छृच्छभाचरेत् | चरेत्सान्तपनं इच्छ लृतीथ पक्ष एव तु ॥ चतुर्थ 

दशरात्र स्यात्पराकः पञ्चमे ततः । षष्टे चान्द्रायणं कुयौत्सप्तमे वैन्दवद्मयम् ॥ 
अष्टमे च तथा पक्षे षण्मासन्डच्छरुमाचरेत् ॥ इति ॥ कामतः सर्गे पुनर्वि- 

शेषः स्मृतयन्तरेऽमिहितः-““प्वाहे त॒ चरेत्छच्छं दशाहे तप्तकरच्छकम्। पराकस्त्वधमासे- 

स्या न्मते चान्द्रायणं चरेत् ॥ मासत्रये प्रकुर्वात कच्छं चान्द्रायणोत्तरम् । षाण्मासिके 

तु संसर्गे कृच्छं वब्दामाचरेत् ॥ संसर्गे लाब्दिके कुयोदन्दं चान्द्रायणं नैरः। 

१.--११. १८०. } २. क. रायनस्योपटक्ष° । ३. क. रानदितिव्य० । ४. छ. इति 

वचनात् । ५. छ, कुवैनिति शत्राहेख ° । &. ख. हितः पमन्तुः । पच्चाहे° । ७. ख. नरः इति। 

अन्र° । 
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अत्र चाऽऽब्दिके संसर्गे इति रकिचिन्यून इति दष्टव्य--पूर्णे तु वत्सरे मन्वा्िभे- 

द्ीदरावार्धिकस्मरणात् । यत्तु बाहैस्सव्यं वचनं--““वाण्मासिके तु संसर्गे याजना- 
ध्यापनादिना । एकतासनशय्यामिः प्रायाध्त्ताधेमाचरेत् ॥ ?' इति याजनध्यापः 

नायोनेकपात्रभोजनानां षण्मासासातिलयवचनम् एतदकामतोऽत्यन्तापदि पञ्चम- 

हायज्ञादिपरये याजनेऽङ्घध्यापने दुहितभगिनीन्यातेरिक्ते च योनिसंबन्पे दष्टव्य- 

प्रकरष्टयाजनाद्िभेः सदःपातिलयस्योक्ततवात् । एतदिगवरम्बनेनेदव दुर्हितृभगिनी 
स्नुषागाम्यतिपातकिसंसर्गिणां कामतो नववाषिकम्, अकामतः साधेचतुवौर्षिक 
कत्पनीयं , सविपितृभ्यदारादिगामिपाताकेसपतर्भिणां कामतःषडर्भिकम् , अकामतच्ै- 
वार्षिक , अधोपपातक्यादिसंसर्मिणामपि कामतस्तदयमेव त्रैमाकिकम् , अकामतो 
ऽषमिव्यूहनीयम् ¦} पुरुषवत्छ्लीणामपि महापातक्यादिसंसगोत्पातित्यमविरिष्टम् ; 
यथाऽऽह शौनकः---““पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि चीणामपि तान्येव ब्राह्मणी 
हनवणेसवायामधिकं पतति " इति | अतस्तासामपि महापातकिप्रभृतीनां म्ये ये 
सह संसेस्तदीयमेव प्रायशित्तर्मधं क्टप्या योजनीयम् । एवं बाढबरद्धातुराणामपि 
कामतोऽधेम् , अकामतः पादः। तथाऽनुपनीतस्यापि बारुस्य कामतः पादः अका- 

मतस्तदधेमिव्येषा दिक् ॥ 
क क (० 

पतितसंसर्प्रतिषेधेन प्रतिषिद्धस्य यौनसंबन्धस्य क्वचित्तिप्रसवमाह- 

कन्यां सम॒दहेदेषां सोपवासामकिञ्नाम् ॥ २६१ ॥ 

एषां पतितानां कन्या पतितावस्थायामुन्नं सोपवासां कृततत्संसगेकाटो- 

चितप्रायधित्तामकिञ्चनामगृहीतवस्रालङ्कारादिपितधनामुद्रहेत् । कन्यां ससुदरहे- 

दिति बदन्सछरयमेव कन्यां लयक्तपतितसंसगोसुद्रहेन पुनः पतितहस्तास्रतिगृह्णी- 

यादिति द्यति । एवं च सति पतितयोनसंसमगेप्रतिषेधविरोधोऽपि परितो 

मवति ] अये चार्थो ब्रहद्धारीतिन स्पष्टीकतः-““पतितस्य तु कुमारीं विवच्रामहेरातरो- 

पोषितां प्रातः छुक्छेनाहतन वाससाऽऽच्छादितां “नाहमेतेषां न ममेते इति त्रिरुवेराभे- 

दधानां तीर्थं गृहे बोदरहेत् ” इति। तथा एषां कन्यां समुद्रहेदिति वचनत्छरीन्यति 

१. क. दारादिपातफि ° । २. घ. र्षिकम् । अथो ० । ३. क, तान्येवाब्राह्मणी ° । ४. क, 

मधं कृत्यायोज० । 
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रिक्ततदीयापलयस्य ससगोनहतां दरधति । अत एव वसिष्ठ--““ पतितेनो 

पन्नः पतितो भवति अन्यत्र चियाः सा हि परगाेनी, तामरिक्थादुपेया- 

त्“ इति ॥ २६१ ॥ 

॥ इति ससगप्रायरिचत्त प्रकरणम् ॥ 

निषिद्धसंसमे प्रायस्विन्तप्रसङ्गानिषिद्धसंमर्गोलन्नप्रतिलोमवपे प्रायरिचत्तमाह- 

चान्द्र 9, & (~. 

न्द्रायण चररत्सवानवद्कषटटा्नहृत्य तु | 

अवङ्कष्टाः सृतमागघादयः प्रतिरोमीत्पन्नाः, तेषां प्रत्येकं हनन चन्द्रायणम्। तथा 

च शङ्कः--““सर्वेषामवक्कष्टानां वे प्रत्येकं चान्द्रायणम् 7 इति । यद्ाऽङ्खिरसोक्तं 
--“'सवौन्तयजुानां गमने भोजने संप्रमापणे । पराकेण विद्युद्धिः स्यादियाद्घ 

रसमाषितम् ॥ ” इति पराकं कुथात् । तत्र॒ कामतः सूतादिवधे चान्द्रायणम् , 

भकामतस्तु सूतवये पराकः; वेदेदकवघे पादोनः; चाण्डाख्वधे द्विपादः; मागधवघे 

पादोनः पराकः; क्षत्तरि द्विपादः; आयोगवे च पादश्षयमू । अनयैव दिश्या चान्द्रा 
यणस्यापि तारतम कस््यम् । यत्त॒ ब्रह्मगगवचनं -- “* प्रतिरोमप्रसूतानां 

च्रीणांमाक्तावधिः स्मृतः । अन्तरपभवानाश्च सूतादीनां चतुद्विषड॥ इति -- 

तदादृत्तिविषयम् । तत्र सूतवधे षण्मासाः, वेदेहकववे चत्वारः, चाण्दाङ्वघे 

द्राधेति योग्यतयाऽन्वयः | तथा मागघवघे चत्वारः, क्षत्तरि द्वेमासिकं , आयोगवे 

च द्वेमापिकमिति व्यवस्था }। 

ननेमित्तिकव्रताना जपादितताध्यतादिद्राविरदिणां च चद्रादीनां तददुपपत्तराञ्यावे- 
्रणादिसाध्येष्विवान्धानामनयिकारमाशद्क्याऽऽह-- 

शूद्रोऽधिकारहीनोऽपि काटेनानेन शु्यांति ॥ २६२ ॥ 
यद्यपि श्रो जपाद्यधिकारहीनः, तथाऽप्यनेन दादशवाधिकादिकारसंपायेन 

व्रतेन युध्यति | शद्व्रहणं चरीणां प्रतिरोमजानां चोपलक्षणम् । यद्यपि तस्य 

गायञ्यादिजपासंभवः, तथाऽपि नमस्कारमन्त्रजपो भवति | अत एव स्मृय- 

१. ब. सुद्देदिति० । २. ख. संतर्गपरसङ्गा° । क. संसागेप्राय९ । 
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न्तरेऽभिदितम्--““ उच्छिष्टं चास्य भाजनमनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः ॥ " 
इति } यद्वा वचनबराञ्जपादिवरजितमेव व्रते कु्यात्--“ तस्म च्छद्र समासाद्य 
सदा घर्मेपथेस्थितम् प्रायतत प्रदातव्यं जपहोमविषातम् |" इयङ्खिरःस्मरणात्। 
तथाऽप्रमपि तेनैवोक्त--“* शुद्र: काकेन शुध्येत गोत्रह्मणहिते रतः । दनिवाऽ- 
्युपवासैवां द्विजद्यश्रूषया तथा” इति । यत्तु मानवं---“‹ न चस्यापादिशेद्धमे 

न चाध्य व्रतमायेत्।> इति श्यद्रस्य त्रतोपदे शनिषधपरं वचनं तदनुपसन- 
सुद्रामिप्रायम् । यदपि स्मृयन्तरवचने--“ इच्छण्येताने कायौणि सदा 
व्णत्रयेण तु । इच्छेष्वेतेषु शद्रस्य नाधिकारो विधीथते॥ *' इति--तत्काम्य- 
ङच्छमिप्राय . ; अतः च्ीदय्रयोः प्रतिरोमजानां च चैवर्णिकवत् व्रताधिकार इति 
सिद्धम् ! यत्तु गौतमवचनं--“* प्रतिलोमा घमं्हानाः ईति तदुपनयनादिवि- 
शिष्टधमोभिप्रायम् ॥ २६२ ॥ 

॥ ईति महापातकभ्रायरिचत्तप्रकरणम् ॥ 

महापातकादिपच्चकमध्ये महापातकातिपातकादपपातकप्राय्व्तान्युक्ाश्घुनापपातक- 

प्रायधित्तानि व्याचक्षाणः पाठक्रमप्राप्तं गोवधप्रायश्ित्तं तावदाह-- 

पञ्चगव्यं पिबेदरोश्नो मासमासीत संयंतः । 

गेष्ेदरायो गोचुगामी गोप्रदानेन शुध्यति ॥ २६३ ॥ 

कच्छं चेवातिद्च्खं च चरेदयाऽपि समाहितः । 
द्द्याततिरातं चोपोष्य बृषभेकादरास्तु गाः ॥ २६४ ॥ 

गां हन्तीति गोपघ्त--मृरविभुजादित्वात्कप्रययः; असौ मासं समाहित; 

आसीत । । वि कुर्वन् £ पञ्चगव्यं पिबन्-प्ञ्च च तानि गन्यानि 

गोमू्गोमयक्षरदाकिघृतानि यथाविधि मिश्रितानि पिबन्--आहारान्तरपारे- 

यागेन मोजनका्यै तस्य ॒विष्नात् । तथा गोषठेशयः--प्राप्तशयनानुवादेन 

ता 

१. ख. पादिरहित्ये° । २.--४. ८०. । ३--४* २५. । ४" ख. इति 

पन्वमहापा० । ५. ख. सीतसेयमः । छ. संयुतः । गोठ । ५. ख. कुवैन्यच्चतानि° । 
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गोष्ठविधानदिधा च स्वापग्रतिषेधाद्रात्रो गोश्ाकायां शयानः । गा अनुगच्छति 

तदस्य व्रतमिति गोऽनुगामी--त्रते णिनिः} अतस्च यासां गोष्ठे रेते सनिधानात्ता 

एव गाः प्रातयैने वतिचरन्तीरनुगच्छेत् । अनुगच्छेदिति वचनाद्यदा ता गच्छन्ति 

तदेव स्वयमन॒गच्छेत् , यदामुतिष्ठन्यात्तते वा तदा पद्चाद्रमनस्याशक्यकरणतातस्वय- 

मपि तिष्ठदासीत वेति गम्यते | अनुगमनविधानादेव ताभेः साय गोष्ठ व्रजन्तीभेः 

सह॒ गोष्पवेशोऽप्यर्थसिद्धः । एवं कुवेन्मासान्ते गोप्रदानेन एकां गां दत्वा 
तावता दा्लार्थस्य संपततर्गोहयायाः श्ुष्यतीयेकं रतम् । मासं गेष्ठिशयो गो- 

नुगामीति चानुवतते ; पञ्चगन्याहारस्य त॒॒निदृत्तिःः--ङच्छषिधानादेव । 
अतदर्च मासं निरन्तरं कच्छ समाहितस्चरोदेयपरम् । अत एव॒ जावाटेन मासं 

प्राजापयस्य प्रथक् ध्रायाश्चत्तव्वमुक्तं --““प्राजापत्यं चरमां गोहन्ता चेदकामतः। 

गोहितो गोनुगामी स्याद्रोप्रदानेन शुद्धयति ।।' इति । अतिङ्च्छर वा तथेव 

समाचरेदियन्यत् । इच्छतिक्द्योटक्षणशुत्तरत्र वक्ष्यते । अथवा त्रिरात्रमुपवासं 

कृत्वा वषम एकादशो यासां गवां ता दयादिति त्रतचतुष्टयम् तत्राकामङ्ृते 

जातिमात्रब्राह्मणस्वामिकगोमातेवये वैषभेकादशगोदानसदहिता्षरात्रोपवासो द्रष्टन्यः- 

विशिष्टस्वामेकाया विरिष्टुणवत्यार्च वधे गुरुप्रायदिचत्तस्य॑वक्ष्यमाणत्वात् । 

क्षत्रियसंबन्धिन्यास्तु ताद्यगवधे व्यापादने मासं पन्चगन्यारितवं प्रथमं प्रायश्चित्तम् | 

अत्र मासं पञ्चगग्याद्नस्याति्ल्पत्वात्तन्मासोपवासतुल्यत्म् । तत्व .षृद्धिमः 

षडिभिरुपवासेरेकेकप्राजापयकद्पनया पञ्चङ्कच्छणां प्रयाम्नाथन पञ्च धेनवो 

मासान्ते च दीयमाना गौरेकोति षट् घेनवा मवन्तीति दृषभेकादशगोद्ानसाहितव्रि- 

रात्र्रताह्र्घायस्त्वम् । कथे पुनव्रा्मणगवीनां गुरुत्वं--““ देवब्राह्मणराक्ञां तु विज्ञेयं 

द्रव्यसुक्तमम् 1") इति नारदेन तदन्यस्योत्तमत्वामिघानात् ^“ गो ब्राह्मणक्स्थाु 

इति दण्डभूयस्ददीनाचच । वैद्यसंब्धन्यास्तु तादण्विधे रव्यापादने मासमति- 

कृचं कुरयौत् । अतिृच्छर् त्वाये तिरत्रत्रर पाणिप्ूरानमोजनसुक्तम् अन्ये त्रिरातेऽ- 

नशनम् । अततोऽतिङ्च्छधर्मेण मासव्रते क्रियमणि षडूात्रमुपवासो भवति । चतु- 

१. ख. विधानेन दिता० । २. ख. वेनं विचरं । ३- ख. मात्रवधे उपवासंकत्वावृष° ! 

७. छ, गुरुप्रायदिचनत्तम् । क्षत्ति° । 
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वराये च ॒पाणिप्रूरानभोजनम् ! तत्व इच्छपसाम्नायकत्पनया किन्नविननयूनं 
धेतुपन्वकं भवतीति प्रव॑स्माहुतद्वयाह्धिष्ठतेन वेदय्वामिकगोवधविषयता यु- 
त्ता । तादा एव विषये सूद्रस्वामिकगोहयायां मासं प्राजापत्यत्रतं द्वितीये तत्र 

च साशरप्राजापव्यद्वयात्मकेन प्रलयाम्नायेन किंचिदधिकं घेनुद्धये भवतीति पूर्वेभ्यो 
रघुतमल्च्छदविष्रयतोचिता । अथ चेतघ्प्रायश्चिचचतुषटयं साक्षत्कथनुप्राहकप्रयो - 
जकानुमन्तृषु मुरुक्ुभावतारतम्यपिक्षया प्ूवोक्त एव विषये योजर्नायम् । यत्त- 
वैष्णवं त्रतत्रयं - -““ गोध्नस्य पञ्चगन्येन मासमेकं पलत्रयम् । प्रयहं स्थातपराको 

वा चन्द्रायणमथापि वा| ”" इति, यच्च कादयषीये-- “गां हत्वा तच्चमेणा प्रावृतो 

मास गोष्ठेदायाक्चेषवणस्नायी निय पच्चगव्याहारः; ` इति, यच्च ॒रातातपीयं-- 

४८ मासं पञ्चगन्याहारः ' इति तत्पञ्चकमपि याज्ञवत्कीयपच्चगव्याहारसमानवि- 

षयमू । यच्च राङ्कूपरचतोभ्यासुक्त--““ गोः पञ्चगन्यहारः पन्चर्वशतिराव्रमुपवसे- 

त्सकषिखं वपनं क्रत्वा गोचमणा प्रावृतो गाश्वानुगष्छन् गेष्टेरायो गां च दवारिति 

एतच्च ॒याज्ञवस्कीयवासातिकृच्छ्नतसमानविषघं , “ ददाततिरात्रं चोपोभ्य 

इत्येतद्विषयं वाऽयन्तगुणिनो हन्तुर्वोदितन्यम् ] अत्रैव विषये पंचगव्यारास्य तु 

दवितीयं कारयपीयं मासं फंचगम्येनेति प्रतिपायय "' ष्ठे कारे पयोभक्षो वा गच्छ- 

न्तीष्यनुगच्छेत्तासु सुखोपविष्टासु चोपाषेशेन्नातिप्वं गच्डछेनातिविषमेणावतारयेना- 

व्पोदके-पाययेदन्ते ब्राह्मणान्मो यिता तिखुषेनु दयादिति द्रष्टव्यम् । अत्राप्यशयक्तस्य 

"गोधरो मासं यवायुं प्रख॒तितण्डुखश्र॒तां ज्ञानो गोभ्यः पियं कुवन् दध्यति ” 
इति पेटिनसिनोक्तं वबेदितम्धम् ॥ यत्त सौमन्तं--““गोघ्रस्य गोप्रादानं गोष्ठेशयनं 

दाद शरात्रं पंचगशयादानं गवानुगमनं च ” इति, यचच संवतेनोक्तम्--*“ सक्तयाव- 

कमैश्षारी पयो दधि घृतं शङ्ृत् । एतानि क्रमरोऽश्नीयान्मासि सुं समाहितः ॥ 
ब्राह्मणान्मोजपित्वा व गां द्ादात्मञ्चुद्धय॥ ” इति, यच बाहेस्पय--द्रादशरात्र 

पचगथ्याहरः ” इति तचितयमपि याज्ञवस्कायमासप्राजाप ~न समानविषयं, 

पृतकस्पगोहयाविषयं वी, विषमपरदेदात्नासनजनितव्याधितो मरणविषयं वा वेदित- 
न न 

५. क. त्ये्तेपाणि° । २. क त्कायापशीतिकरच्छ्० । ३ छ. गन्यग्राशनं । 

४. ख्. धतं सकृत् । एता० । ५. ख. साप समाहितः । £. छ. ह्याविषयं 

वावेदितध्यम्° । 
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ग्यम् । तदिदं सव॑प्रागुक्तमकामविषयम् । यदा पुनरीदग्विधामविरिष्टक्रस्वामि- 

कामविशिष्टं गां कामतः प्रमापयति तदा मनुना मासं यवागूपान, मासद्वयं 

हविष्येण चतु्थकारमोजनं, मासत्रयं वृषभेकादङयगोदानयुक्तं शाकादिना वतन. 

मिति त्रतत्रितयमाम्नातम् ; यथाऽऽह--““ उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मास्त यवा- 

न्पिवत् । कतवापो वसेदरोष्ठे चमणाऽर्देण संवृतः ॥ चतुथेकारमरनीयादक्षार- 

ठ्वणं मितम् ¦ गोमून्नेण चरेत्स्नानं द्रौ मासो नियतन्द्रियः ॥ दिवानुगच्छेत्ता 

गास्तु तिष्ठन्नूर्ध्वं रजःपिवेत् । शुश्रषित्वा नमस्य रात्रौ वीरासनं वेत् ॥ 
तिष्न्तीष्नुतिषठेत्त त्रजन्तीष्वप्यनुत्रनत् । आर्सानासु तथाऽऽसीतं नियतो बी- 
तमत्सरः ॥ आतुरामभिध्रक्तां वा चौरग्याघ्रादिभि्मयेः । पतितां पङ्कल््ं वा 
सर्वेपियैविमोक्षयत् ॥ उष्ण रेषति खीते वा मारते वाति वा भृशम् । न 
कु्वीताऽऽत्मनख्राणं गोरङ्रत्वा तु शक्तितः। आत्मनो यदि वाजन्येषां गृहे क्षेत्रऽ- 

थवा खट । भक्षयन्तीं न कथयेयिबन्ते चैव वत्सकम् ॥ उनेन विधिना 
यस्तु गोध्नो गा अनुगच्छति । स॒ गोहत्याकृतं पापं त्रिभिरमातिन्यपोहाति ॥ 
त्ररषभैकादरा गाश्च दयात्सुचरितव्रतः । अवि्धमाने स्वश्व वेदविद्धयो निवे- 
दयेत् ॥ ” ईति । एतल्नितयं याज्ञवच्कीयमासप्राजापत्यमासपञ्चगव्याद्नदृषभैका- 

दरगोदानयुक्तातररात्रोपवासख्पतव्रतात्रेतयविषथ यथाक्रमेण द्रष्टव्यम् । यत्छद्धि- 

रसा मानवतिकतन्यतायुक्त त्रैमासिकमभिघायाधिकमभिहितम्--* अक्च्ल्नणं 

खक्ष षष्ठे काटठेऽस्य भोजनम् । गोमतीं वा जपेद्वियाभोद्कारं वेदमेव च | 

वरतवद्धारयेदण्डं समन्वं चैव मेखम् ॥ 2 इति तन्मानवविषयम् । दवं 
पुष्टितारुण्यादिकिश्वेहरणातिङययोगिन्यां दष्टन्यम् -- ““ अतिवारामतिङखामति- 

वदध च रोगिणीम् । हत्वा प्रंविधानेन चरेदधेव्रतं दविजः ॥ ” इति पुष्टि- 

तारुण्यादिरहितायां गन्यधेग्रायधित्तदशेनात् । यदा तु याज्ञवल्कीयमासातिङृच्छ- 

वरतनिमित्तमूतां गामविश्चष्टस्वामिकां जातिमत्रयोगिनीं कामतो व्यापादयति तदा 

१. ल. तथाऽऽपीनो नियतो । २. ख. मभिशस्त, चा चोर० \ ३. ख. मोचयत् | 

७. क. अलिदयमाने० ¦ ५.--4११. १०८--११६ । ६. क. विषरयमेवपुष्टि° । 

ग॒ विषयम् एवं पु° | 
165 



१३१४ याज्ञवल्क्य्मातिः | राय धत्ताध्याये 

(ह “¶बविहितं यदकामानां कामात्ताहियुणं चरेत्। ” इति न्यायेन पर्वोक्तमेवाकाम- 
विहितं मासातिकच्छतं द्विगुणं कुयात् । यत्त॒ हारीतेन--“गोघ्रस्तचर्मोध्वेवाठं 
परिधाय ” इलयाष्िना मानवीमितिकतेग्यताममिघायोक्त--व्ृषमेकादस्श्च गा 

दत्वा त्रयोदशे मासे परतो भवति ” इति तत्सवनस्थश्रोत्रियगोवधे अकामङ्कते 

द्रष्टव्यम् । यत्त वसिष्ठेन--““ गां चेद्धान्यात्तस्याश्चमणाऽरद्रेण परिविषटितः षण्मा- 
साम् ऋच्छृतप्तङृच्छवातिष्ठेदषभवेहतौ दयात् ”” इति षाण्मासिकं इच्छरतक्तङ्च्छा- 

नष्ठानसुक्त, यदपि देवङेन---““गोघ्नः षण्मासांस्तचमपशितो गोग्रास्ाहाये गोत्रज- 

निवासी गोभिरेव सह चरन् प्रमुच्यते ” इति--व्रह्यमपि हारीतीयेन समान 

विषयम् । तत्रैव कामकारङृते कात्यायनीयं तेवार्षिकं--“* गोघ्तस्तच्चरमैसंर्वातो 
वसेद्धोष्ठेऽथवा पुनः । गाश्वानुगच्छेत्सततं मोनी चीरासनादिभिः ।॥ व्षेीता- 
तपञ्राबाहैपङ्कमयार्दिताः । मोक्षयेत्सवंयत्नेन प्रयते वत्सरेल्लाभेः ॥ ” इति 

द्रष्टव्यम् । यच्च शङ्कं त्रैवार्षिकं "पादं तु शद्रहदययायामुदक्यागमने तथा | 

गोवधे च, तथा कुयोत्परघ्लीगमने तथा ॥' इति तदपि कत्ययनीयत्रतसमान- 

विषयम् । यत्त॒ यमेनाद्धिरसीमितिकतेव्यतामभिधाय--““ गोसहस्रं शत्तं॒वाऽपि 

ददात्सु चरितव्रतः । अविद्यमाने सवेस्वं वेद विद्धो निवेदयेत् ||” इति गोसदस- 
युक्तं गोरातयुक्तं च द्वैमासिकं व्रतद्वयमभिहितं तत्र॒ यदा सवनस्थश्रौ- 
त्रियटुगंतव्रहकुदुम्बन्राह्मणसंबन्धिनीं कपिलं कमोङ्गभूतां गर्भिणीं बह 
क्षीरतरणिमादिगुणक्चाटिनीं नियुणो घनवान्सप्रातिक्ञ ॒खद्धादिना व्थापादयति 

तदा गोसदचरयुक्तं देमासििकं क्यात्--*“ गर्भिणीं कपिलां दोग होमधेनुं 
च सुत्ताम् । खङ्गादेना घातयित्वा द्विगुणं व्रतमाचरेत् ॥ ” ईति विशिष्टाया 

गवि बर्हिस्पव्ये प्रायाश्चत्तविेषदश्चनात् । अत एव प्रचेतसः-““ घ्ीग- 

भिणीबाखशद्धवघेषु भरूणहा भवति ” इति इदविधमेव गोवधमभिसेधाय ब्रहम- 
हत्या्रतम्तिदिष्टम् । द्वितीयं तु याम्यं गोद्तदानयुक्तं दवेमासिकं व्रतं काया. 
यनीयत्रताविषये धनवतो द्षटव्यम् । यत्त॒ गौतमेन -- इषमेकरातगोदानसमु- 
न्वितं ब्रह्मचर्यं वेस्यवयेऽभिधाय गोवयेऽतिदिष्ट--“'गां च हत्वा वैर्यवत् ? ईति 

न त 1 ता 

१. ख. वुतो गो्रन० ।२. ख. सप्रयलं ३. ख. भेकमोशतदान | ४.--२२. 
१९८. । 



प्रायाशचत्तप्रकरणम् | समिताक्षरा १२३१५ 

एतच्च त्रेवर्भिकत्रतप्रयान्नायभूतनवातषेनुभिः सा वृषभैकशचता गावो नवन्यूनं 

द्विशतं भवतीति गोसहसयुक्तदेमासिकव्रताग्यूनववाप्पर्वोक्त एव॒ विषयेऽकामतो 

वधे, यद्वा तत्रैव विषय गर्भरारैतायाः कामतो वघे द्रष्टव्यम् | ताद्राव्रिधाया 
एव गभभेरहितायास्वकामतो हननेऽपि कात्यायनीयमेव तिवार्षिकं कल्प्यम् । 
यत्त॒ यमेनोक्त--““ काष्ठटोष्टाद्ममिगवः राच्रैवा निहता यदि | प्रायरिचत्तं 
कथं तत्र॒ शच्रेरल्रे विधीयते ॥ कष्टे सान्तपनं कुयाप्प्राजापत्यं तु 
छोष्टके । तपकृच्छं तु पषणे श्र चाप्यातिकृच्छकम् ॥ प्रायरिचत्ते 

ततञ्चीर्णे कुयाद्वाक्चणमोजनम् । तरद वृषभं चैकं दयात्तेम्यस्च दक्षिणाम् ॥ 
इति तयूरवोक्तगोसदहसररातादिदानत्रेबार्भिकादित्रतविषयेष्वेव काष्ठादिसाधनाषेो- 
षजानितवधनिमिंचसान्तपनादिप्रवेक्प्रातिपादनपरं, न तु निरपेक्षं ख्धुताद्नतस्य | 
तथा वयोविेषादपि प्राय्वेत्तविहेप उक्तः--“*अतिव्रद्धामतिकृरामाति बालां च 
रोगिणीम् । हत्वा पूेविधानेन चरेदधेव्रतं द्विजः ॥ ब्राह्मणन्मोजयेच्छक्तया दयाद्धे- 
मतिखांस्तथा ॥* इति नरोगादिवधे यद्विहितं तस्याधेम् | बृहस्रचेतसाऽप्यत्र 
विशेष उक्तः-- “एकव हते वत्स ॒छङृच्छृपादो बिधीयते । अबुद्धिपूर्वो पुंसः 
स्यद्विपादस्तु द्िहायने त्रिहायने त्िपादः स्यात्प्राजपल्यमतः परम् ॥ इति ॥. 

तथागमिण्य वधे यदा गर्भोऽपि निहतो भवति तदा ^" प्रतिनिमित्तं 

नेमित्तिकमावतेन ‡ इति न्यायेनाविशेषण द्वियुणव्तप्रा्तो षटत्रिशचन्मते धिचेष 
उक्त--““ पाद उत्पनमत्रे त॒ दवौ पादो दृढतां गते । पादोनं वतसुदिष्टं 
हत्वा गभमचेतनम् ॥ अङ्गप्र्यङ्गसंप्रण गर्भे चेतः" समन्विते ! द्विगुणं गोत्रतं 
कुयोदेषा गोघ्रप्य निष्कृतिः ॥ "” इति । बहकतेके तु हनने संवतोपस्तम्बौ 
विरषमाहतुः--““ एकरा चेद्हुमिः काचिदेवाद्वापादिता क्वाचित् । पादंपादं तु 
हत्यायाश्वरेुस्त प्रथक्पृथक् ॥ 7 इति | याट्ग्विधगोहत्यायां यद्रतसुपदिष्टं तत्पादं 

रत्येकं वुयुः--वचनात् । एका चेदित्युपलक्षणम् । सतो बहमिदरयोषेहूनां 

च व्यापादने प्रतिपुरुषं पादद्वयं पादोन वा कल्पनीयम् । रएतचाकाम॑ती वधे 

१. ल. पूर्वोक्तविषय एव कमता । २. ख॒ शषणमित्यतो० । ३. यम् । 

तञ्चन । 



१२१६ याज्ञवस्क्यस्मतिः | प्रायाश्चित्ताध्ययि 

द्रष्टव्यं -- दैवादिति वषिरेषणोपारानात् । कामकारे तु बहनामपि प्रव्येकं 

कृस्नदोषसंबन्धाल्छृत्छत्रतसंबन्धा युक्तः-सभि्णानव प्रतिपुरुषं कत्स्नव्यापार- 

तमवाधात्, “एकं घछतां बहूनां त॒ यथोक्तदवियुणो दमः | इति प्रत्येकं 

दण्डद्वैगुण्यदर्शनाव । यदा वलेकेनेव रोध्रनादिव्यापरेण बहवो गावो व्यापादि- 
तास्तत्र संवतीपस्तम्बौ विदीषमाहतुः-- व्यापनानां बहूनां तु रोधने बन्धनेऽ 
पिव | भिषच्चिथ्योपचारे च द्विगुणं प्रोत्रतं चरेत् ॥ ” इति । बह्वपि 

ग्यापन्नेषु न अतिनिमित्त नमित्तिकानुष्ठानं, नापि तन्त्रेण, किंतु वचनबराह्युण- 
मेव | तथा भिषगपि विरुद्धोषधदनेनैकस्या अप्यकामतो व्यापादने द्विगुणं गोत्रतं 

कुथौत् । भिषण््यतिरिक्तस्य केवरमुपकारा्थं प्रहृत्तस्य॒वकामतः प्रतिकूढे - 
षधदनि व्यास आह--'“जौषधं छ्वणं चैव पुण्यार्थमपि भोजनम् | अतिरिक्तं 
न दातन्थं काले स्वस्पं तु दापयेत् ॥ अतिरिक्ते विपत्तिश्वक्कृच्छरपादो विधीवते |" 

डते । यत्वापस्तम्बेनाक्तम्---“* पादमेके चरेद्रोघे द पादा बन्धने चरेत् 

योजने पादहीनं स्याच्चरेत्वै निपातने॥ '› इति--तद्रयवहितव्यापारिणो निमित्त- 

कतुर्वज्ञयं, न साक्षात्कतुः । साक्षात्कतनिमित्तिनोश्च भेदस्तेनैव दरितः-- 
““पाषाणैदुकुटैर्वाऽपि श्च्रणन्येन वा बरत् | निपातयन्ति ये गास्तु ङरत्स्न 
कुयुत्रतं हि ते ॥ तथैव बाइजङ्कोरुपाशग्रीवाँदिमोटनेः।'” हति । एतदुक्त भवति-- 

पाषाणखकङ्घादिभि्रीवामोटनादिना वा षे गी निपातयन्ति--ते सक्षाद्धन्तारस्तेष्वेव 
4 0 (५ 

कृत्स्नं प्रायरिचत्तम् ; ये तु न्यवहिबरोधबन्धादिव्यापारयोगिनस्ते निमित्तिनप्तेषां 
५ 

न॒ कृत्स्नत्रतसंबन्धः, किं तु तदवयवैरव पादद्विपादादिभिरिति | त॒त्र = 

रोधादीनां न्यवहितव्यापारत्वाषिरोषेऽपि वचनात्कचित्पादः) कचिद्िपादः, पादोनं 

कचिदिति युक्तम् | अनत्राऽऽह पराङारः-- “गवा बन्धनयोकत्रेस्तु भवेन्मृत्युरकामतः। 

अकामकृतपापस्य (्राजापव्यं वीनिर्दिरोत् ॥ प्रायर्चित्ते ततश्चीर्णे कुयोद्राह्मण- 

भोजनम् । अनडुत्सहितां गां च ददयद्विपराय दक्षिणाम् ॥ ” इति ॥ 

अयं च प्राजापत्यो यदि रोधादिकं कृत्वा तजन्यप्रमादपरिजिदीषेया प्रत्य 

नोन | 

१. ल. नेवबन्धनादि॥ ०२ ख. न्धने तथा। मिषं) & ख. प्रा्षाङ्घमोर० । 
४. छ. येङ्गानिपात० । ५. रोधादिनाग्य | 



परय्वत्तप्रकरणम् | सामेताक्षरा १३१७ 

वेक्षमाण आस्ते तदा द्रष्ट्यः--“* अकामकृतपापस्य 2 इति विङेषणो- 

पादानात् । ब्दा तु न भरमादसंरक्षणं करोति तदा ““ पदमकं चरद्रो- 
घे द्र पादां बन्धने चरेत् । योजने पादहीनं स्याच्चरेत्सवै निपातन ॥'' 

क 

इय्गरों्ट॒वेम।सिकपादर्विचिदधिकविरशवयहरगोवधत्रतं कुयात् । अपस्तम्बे- 
नापि विज्ञेष उक्तः-""अतिदार्हातिवाहक्चाभ्यां नासिकाच्छेदने तथा | नदीं 

पवेतसंरोधे ¶ते पादोनमाचरेत् ॥ ” इति । ठंक्षणमात्रोपयोगेनि त दाह 
न॒ दोषः-- “ अन्वत्राङ्कनलम्यां वाहने मोचनेऽपि वा | साय सङ्खोप- 
नाथं च न दुष्यद्रोधवन्धने ॥ ? इति पराररस्मरणात् । अङ्कनं स्थिराचह- 

करणम् ; रक्षणं समम्प्रतोपल्क्षणम् । वाहने शाच्लोक्तमार्मण रक्षणा- 
[कण कोक 

थमपि नाल्किछादिभिबेन्धने भवत्येव दषिः--+*“न नाककिर्खण न शाणवाछेनं 

चापि मज्ञिन न बैन्धश्रङ्केः। एतैस्तु गावो न निबन्धनीया बध्वा तु तिष्ठ 

त्परञ्युं गृहीत्वा ॥ कौ; करैश्च बन्धीयात्स्थाने दोघविवर्थिते ॥ ” इत्ति 

व्यासस्मरणात् । तथाऽन्योऽपि विेषस्तेनेवाक्तः-- “* घण्टामरणटोष्रेण विप- 
त्ति्यत्र गोभवेत् | गोरकच्टपं मवेत्तत्र भूषणाय ॑हि तस्सपृतम् ॥ अतिदो- 

दौतिदमने संघाते व योजने | वध्वा श्रङ्टपायश्च मृते पादोनमाचरेत्" " 
पाठनाकरणादिनोपेक्षायां कवाचित्पायश्चित्ताबिरेषस्तेनैवोक्तः--““ जलखघपस्वठे मम्रा 

मेघविद्ुद्धतापि वा ¡ श्वभ्रे वा पतिताकस्माच्छरापदेनापे भक्षिता | प्राजा- 

पत्ये चरे^छृच्छं गोस्वामी व्रतमुत्तमम् । शीतवाताहता वा स्यादद्ुन्धनग्रताऽपि' 

वा ॥ शून्यागार उपेक्षाया प्राजापव्यं विनिर्दिशेत् 1 इति ॥ इदं तु काया- 
न्तरविरहेऽप्युपेक्षायां वेदितव्यम् । कायोन्तरव्यम्रतयेपे्तायां त्धै--““ पल्वर- 

कभक भभ वमृगन्यावृश्वापदादिनिपातने । शछभप्रपातसपोचेमृते कच्छधश्नाचरेत् । अपार- 

१. क. छ. वेक््यमाण० । २. ख मादसंसरणं क । ३. त. व्यद्गिरतोक्तं तमाति 

कपादं किञ्चिदधिकं वा विंशत्य \ ग. त्रेमासिकेपादे किन्चे०। ४. क. अतिदोहातिवा° । 

५. टक्षमात्रो०। ६. छ. चने तथा । साय । ७ छ. नाछछकिरादि° । ८. ग. नाकिकिरेण ०। 

९. ग. नवघृश्च० 1 नवध्नंशरृ । १० ग कृ्छद्धंतु भवे । ११. क. आदि 
प त = क 

आदिदाह्यादै° । १२. छ. चरेदिति 1 पार 1 १३. न्धनहतापि° , 
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त्रात छः स्याच्छरन्यागार उपष्ट्वे ॥ ” इति विष्णुस्मरणात् । तथा स्यपि 
व्यापादने कचिहुपकाराथप्रश्तौ ; वचनाद्ोषाभावः| यथाऽऽह संवतेः--८ यन्त्रे 

गोचिकित्साथ गढ गभ॑विमो्ुणे । यत्ने ते विपत्तिः स्यान्न स पापेन छिप्यते | “ 
इति । यन्बणं व्याध्यदिनियातना्थं संदंशाङ्कुशादिप्रवेशनम् । तथा “ ओषधं 
स्नेहमाहारं दददरोत्राह्मणे द्विजः । दीयमाने विपत्तिश्वेन स पापेन स्प्यिते, 

तथा--** दाहच्छेदशिरमभेदप्रयोगेरुपक्बताम् । द्विजानां गोहितार्थ ¬ प्रायस्चितत 
न विद्यते ॥ ” अन पराश्यरोऽप्याह--“' ग्रीमघाते शरौवेण वेरमभङ्गखानिपातने । 
अतिवृष्टिहतानां च प्रायारचत्तं न वि्च॑ते ॥॥" इति ॥ ““तथा कूपखाति च धमार्थ 
गृहदाहे च या मृता । ग्रामदादे तथा घेरे प्रायार्चत्तं न विद्ते ॥' इति ॥ इदं 

तु बन्धनरदितस्यैव परशोः कथच्चिदुगृहादिदार्म मतंविषयम् । इतरच्ापस्त- 

म्बेनोक्त--“* कान्तरेष्वथ दुर्गेषु गृहदाहे खलेषु च | यदि तत्र विपत्तिः 

स्यात्पाद् एको विधीयते ॥ इति । तथाऽस्थ्या्दिभङ्गे मरणामावेऽपि क्वचित्पाय- 

वचित्तमुक्तम--"“ अश्थिमङ्गं गवां कला खङ्गढच्छेदनं तथा । पाटनं दन्तश्रङ्खाणां 
मासा तु यवान्पिबेद् ॥ इति य्वाङ्गिरसं --“ श्रङ्गभङ्गेऽस्थिमङ्गे वा ॒चमेनि- 
मोचनेऽपि वा । दशरात पिबेन स्वथाऽपि यदि गौभेवेट् ॥ ” इति वजञशब्दवाच्य 
्षीरादिवतनमुक्त॑तदशक्तविषयम् | इद च प्रायाईचत्तं गोस्वामिने भ्यापनन- 

गोरूल्थीं गां द्यैव कार्यम् । यथाऽऽह पराश्रः-म्मापणे प्राणमृतां दात्तस- 

तिरूपकम् । तस्यानुखूप मूहधय॒वा द्यादियत्रवीद्यमः। `` इति ॥ मनुरपि-- 

४०यो यदथ हिंस्यादव्याए्नि शानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेत्त्ट 
राज्ञ द्याच्च तत्समम् ॥" ति ॥ एतच्च पूर्वोक्तपायरिचत्तजातं ब्राह्मणोस्येव 
हन्तु्वदितन्यमू । क्षत्रियादेस्तु॒हन्तुबहादिष्णुना- विशेषोऽभिहितः “° विप्रे तु 
सकरु देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वेदेऽ पाद एकस्तु द्भजातिषु 

ए ताण त न ननन 

१. कृच्छस्या० । २. (?) 1 ३ ल. पूढगभ०) ४. ख. ग. विमोचने०। ५. ल. टिप्यते । 
प्रामघतिश्रोधेण वेदमभङ्गानिपातने दादच्छ ° । &. व. षाह--अतिवृष्टि° । ७ ख. विद्यते । कुषं 
८. छ, दहादिदाहदानेन ० | ९. ख. ऽतरथप्स्त । २०. ख. शृक्गदनाध्थिभ० | 

$ १,--<८. २८८. । 
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रस्यत ।।'” इति ॥ य्छङ्किरोवचन--“: पषया ब्राह्मणानां तु सा रज्ञं द्विुणा 
मता । वेदेयानां त्रिगुणा प्रोक्ता पषंद्च्व व्रतं स्मृतम् ।* इति तस्मातिलो- 
म्येन वाग्दण्डपारुष्यादिविषयम् । तथा च्वीद्धवालादीनां त्वधम्, अनुपनीतस्य 

वारस्य पाद ; इति च प्रागुक्तमनुसघेयम्॥ खीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः-- 

८८ वपनं नैव नारीणां नानुत्रञ्या जपादिकम् । न गोष्टे शयनं तासां न वसीरन् 

गवाजेनम् ॥ मवान्केशान्समुदव्य च्छेदयेदङ्गरद्रयम् । सवेत्रैवं हि नारणां शि- 

रसो मुण्डनं स्मृतम्|” इति । पुरेषु च विरोषः संवर्तेन ददितः-- “° पदेऽ- 

ङ्रोमवपनं द्विपदे स्मश्वणोऽपिं च | त्रिपदे तु शिखावजं सशिखं तु नै- 

पातने |” इति । पादप्रायश्ष्वत्ताहेध्य कण्ठादधस्तनाङ्खसेम्णामेव वपनम् ; 

अधप्रायर्चिचार्हस्य तु अमश्रणामपि ; पादोनप्रायश्चि्ताह्य पुनः रिरोगता- 
नामपि शिखावज्ितानां; पादचतुष्टयस्य तु सशिखस्य सकरुकेराजात- 

स्येति । एवमेतदि गवछम्बनेनन्यषामपि स्मतिवचसां विषयो नैरूपणीयः 

|॥ २६२ ॥ २६० | 

॥ इति गोवधप्रायश्चित्तप्रकरणम् ॥ 

%. उपपातकम्रकरणम ॥ 

अघुनान्येषामुपपातकानां प्रायश्चित्तमाह-- 

उतपातकशुद्िः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा | 

पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५ ॥ 

एवमुक्तेन मेवधघव्रतेन भासं पश्चगव्यारनादिना<न्येषां त्रात्यतादनिमसु- 

पपातकानां शुद्धिभवेत्, चाद्धायणेन वा ॒विद्ष्यमाणलक्षणेन, मासे पयोत्रतेन 
वा, परकेण वा, दुद्धिभवेत् । अत्रातिदेशसामध्योद्रोचमेवसनगोपरिचयोदि- 

भिर्गोवधासाधारणैः कतिपयैन्यूनत्वमवगम्यते । एतच्च व्रतचतुष्टयमकामकारे 

१. क.वा रक्ष्यमां | 
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दाक्त्यपक्षया विकाथितं द्रष्टव्य; कामकारे तु-““ एतदेव त्रत कयुरुपपातकिनो 

द्विजाः । अवरकीणिवर्जं डद्धवथं चान्द्रायणमथापि वा |” इति मनूक्त त्रैमासिक 
द्र्टन्यम् | अत एव वचनादय प्रायश्र्व्तातिदेशः सवषरामुपपातकगणपठिताना- 

मुक्तप्रायङ्चिचानमनुक्तप्रायर्चिचचानां चावकीर्णिवजितानामाविरोषेण वेदितन्यः। अव- 

कीणितस्तु प्रतिपदोक्तमव । नन्वनुक्तप्रायरचित्तविषयतयेवातिदेश्स्य युक्ता- 
इतरथा प्रतिपदोक्तपरायश्चित्तवाधसयपेक्षत्वपरसंगात् । मेवम् ; तथा सत्युक्तनिष्कती - 

नामुपपातकगणपाठोऽनथकः स्यात् । यदि परमुपपातकमध्ये सामान्यतः 

पदितस्यान्यत्र विशेषतः प्राया्ित्तमुच्यते, यथा--“* अयाञ्यानां च याजनं "` 

“त्रन्कष्छाना चरेत् त्रायणाजकोऽभि चरन्नपि |” इति स एव विषयः केवर पार 
हीयेत, न पुनविरोषतः पठितस्यान्यत्रापि विशेषत एव यत्र प्रायश्चेचतमुच्यते 

सोऽपि, यथा--“* इन्धनाथे द्ुमच्छेदः, " «८ वक्षगुट्मङतावीरुच्छेदने जप्यमू- 

क्दातम् |” इति । अतो ब्रायतादिषु अस्मिन् श्रे शालान्तरे वा दृष्टेः प्राय- 

स्चित्तैः रहो ^“ उपपातकड्ुद्धिः स्यदेवम् "* इःयादिना प्रतिपाद्ितत्रतचतुष्टयस्य 
समविषमताकस्पनेन विकस्पो विषयविभागो वाऽश्रयणीयः | तानि स्प्रत्पन्त- 

रदश्पायरिचित्तानेपाठक्रषेण व्रात्यता्षुि योजपिष्यामः । तत्र ब्रायतायां 
मनुनेदमुक्त--“यषां दिजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधे । तांररचारात्वा 

त्रीन्ˆ ईैम्छान् यथाविध्युपनाययेद् ॥ ' इति । यच्च यमेनोक्त--* सावित्ती- 

पतिता यस्य॒ दशषषौणि पञ्च च | सिषं वपनं त्वा तरतं कुयात्समाहितः ॥ 

एका्वंडातिरात्र च पिवेलसातियावकम् । हविषा भोजयेच्चेव ब्राह्मणान्सप्त 

पञ्च च ॥ ततो यावकञ्चुद्धस्य तस्योपनयनं स्पृतम् | इति तदुमयमपि 
याज्ञवस्कौयमासपयोत्रतविषयम् । यत्त॒ वसिष्ठेनोक्तं---““पतितसावितीक उदारुक - 
व्रतं चरेत् द्वौ मासौ यावकेन वतैयेन्मासं पथसा पक्षमामिक्षयाऽषटरत्रं धृतेन 
षड़ाल्मयाचितेन त्रिरात्रमन्भक्षोऽहोरात्रमुपवसेदश्वमेधावमुथं शच्छेदरव्यस्तोमेन वा 
यजेत? इति, अत्रये व्यवस्था--यस्योयनेत्रा्यभवेन तत्काखातिक्रमस्तस्य 

+भ ~ न ~ ~ न भि माति ममक 

१ छ. क्षयक्ास्पत० | २.--११. ११७. । ३. त. देशताक्ता० | क. 

ईशस्यायुक्ता० 1 ४. ख॒ त्रादययादिप्* । ५. --११. १११. ।६. घ. पचच। 
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याज्ञवस्कीयत्रतानामन्यतमं शक्तथपेक्षया भवति, अनापयतिक्रमे तु मानवं त्माि- 
कम् ¦ तत्रैव पञ्चदशवर्षादृध्वंसपि कियत्काल्ातिक्रमे तूहारकत्रतं त्रात्यस्तोमो वेति, 
येषां तु पित्रादयोऽप्यनुपनीतास्तेषामापस्तम्बोक्त--*“ यस्य पितापितामहावलुपनीतौ 

स्यातां तस्य संवत्सरं त्रेवियकं ब्रह्मच यस्य प्रपितामहदिननुस्मर्यते उपनयनं 
तस्य द्वादरावषाणे तैविदकं ब्रह्मचर्यम् ?' इति | तथा स्तेयेऽप्युपपातकसाधारण- 
पाप्त्रतचतुष्टयापवादकं प्रायश्चित्त मनुनोक्तं -- ““ घान्यान्नधनचौयाणि कता 

कामाद्विनोत्तमः । सजातीयगृहादेव ईच्छरब्देन विद्यध्यति | ईति । दवंजोत्तमस्य 

सजातीयो ब्राह्मण एवातो विप्रपरिप्रहे ब्राह्मणस्य हतुरिदं, श्षत्रियदिस््वस्पं 
कसप्यम्--अष्टापाये स्तेयकिघ्िषं द्रस्य; द्वियुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्ण; विदुषोऽ- 

तिक्रमे दण्डभूयस्वं शति क्षत्रियदेरपहतुरदेण्डाव्पतस्य ददयेनात् , तथा^"विप्रे तु सकं 
देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् 1 इति पादपादहान्या प्रायश्ित्तदशनात्। तथा क्षत्निया- 
दिपस्मिहेणापि दण्डानुसारेण प्रायश्चित्ताद्पत्वं कस्प्यमू । अतः क्षुन्नियपरिम्रहे चर्ये 

षाण्मािकं, वेदयपरिप्रहे तरैमामिकं गोतरधव्रतं, शूद्रपसिरहे चन्द्रायणं कसप्यम् | 
एवमुत्तरवराप्यूहनीयम् । इद च दशकुम्भधान्यापहारषिषयम् ; अधिके तु ५ घान्यं- 

दराम्यः कुम्भेभ्यो हैरतोऽम्यधिके वधः! इति वघदयैनात् | कुम्भश्च पञ्चसहस- 
परपरिमाणः | घान्यसाहचयोदनधने चेतावद्धान्यपरिमिते वेदितन्ये | अनाब्देन 
तण्डुखादेकमभिधीयते, घनशब्देन च ताम्ररजतादिकम् । इद च प्रायश्चित्तं काम- 

कारविषयम् , अकामतस्तु तरेभाषिकं गोवधव्रतम् । तथा “‹ मनुष्याणां च हरणे 
स्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । कूपवापीजखनां च डुद्धिश्व्द्रायणेन तु" ईति साधरत- 
दयपणरम्यजलापहार इदं चान्द्रायण प्राप्तमपि इतरगोवधत्रतनिवृत्त्यथं विधीयते-- 

तावन्मू्यजलापहरे “पानीयस्य तृणस्य च | तन्भूल्याह्िगुणो दण्डः? इति 

पञ्चरातदण्डव्रेधानात्--तावत्परिमाणदण्डचान्द्रायणयोगौवधादों सहचरितत्वात् , 

तथा इच्छरातिषच्छरैन्दवयोः “* पणपञ्चरातं तथा '› इति चान्द्रायणविषये पञ्च- 
दातपणदण्डविघानाच । एतच्च क्षत्ियादिद्रव्धापहारे द्रष्टन्य ; ब्राह्मणसंबन्धि- 

9. ख. नातुसमयैते तस्योपनयन तस्य० । २. ध. १.१.३२; =; १. २. ५. 8, 

३. ख. कृच्छ्राब्देन विश्च ०। ४.--9१. १६२.। ५. ख. कटरप्यम् । अथाष्टाप ० । ६. -र १३. 

१८५, &, ७. ! ७ ख. ह्रतोदम उत्तमः । परसदस्रादधिके० । ८ मनु ११. ५६३. । 

९. ख. पच्च शतं । तथेति चान्द्रायणवरिषये पन्च शतदण्ड° । 
66 
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द्रन्यापहारे तु--“° निगश्षेपरस्यापहरणे नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च 

रक्मस्तेयसमं स्पृतम् ।।» इति दषटव्यम्। तथा--“ द्रम्याणामदपसाराणां स्तेयकृत्वा- 
न्यवेडमतंः । चरेत्सान्तपनं कच्छं तननियोत्यात्मश्ुद्धये ।॥? इयनेनास्पप्रयोजनत्रपुसी- 

सादिद्रव्यापहाराकयोषणस्तयसामान्योपपातकप्रायाश्वत्तापवादः | इद च चान्द्रायण- 

निमित्तभूताधतृतीयश्यतमूस्यस्य पञ्चदशांश्ाधेत्रपुसीसायपहारे परायदिचत्तमू् -- 
चान्द्रायणपञ्चदशांालवाचस्य । तथा द्रव्यविरोषणाष्युपपातकसामान्यप्राप्तत्रतापबादः 
--** भक्ष्यभोज्यापहरणे यानराय्यासनस्य च । पुष्पमूकफङानां च पञ्चगव्यं 

(५ १५ 

विरोधनम् ।।'* ईति । एकवारभोजनपर्थाप्तभक्ष्यभोज्यापहार इदम् । ह्वित्रिवारमो- 

जनपर्या्तापहारे त्रिरात्रम् ; यथाऽऽह पैठानिक्षिः-- भक्ष्यमोज्यानस्योदरप्रणमात्र- 
हरणे चिरात्रमेकरात्रं वा पञ्चगव्याहारता इति | यानादीनामप्येतत्साहचर्यादेताव- 

न्मूल्यानामेवापहरणे एतावसीयक्चित्तम् । सवेत्रादियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभविन प्राय- 
स्चिचस्यापि गुरुट्घुभावः कल्पनीयः । तथा «° तृणकाष्ठदुमाणां च दयुष्कान्न्य 
गुडस्य च । तैर्चमौमिषाणां च विरा स्यादमोजनम् ॥” दैति । एषां च 
तृणादीनां भक्ष्यादित्ियुणत्रिरात्रप्रायश्चित्तस्य दरोनात् तल्िगुणमू्याघाणामेतत्पाय- 
श्चित्तम् । तथा--““ मणिसुक्ताप्रवारानां ताम्रस्य रजस्तस्य च | अयस्कांस्यो- 

पठढ्य्ं च द्वादशाहं कदनता |” इत्यापि भक्ष्यादिद्रादशगुणप्रायर्चि्दरौनतत् 
तन्मूल्यद्वादरागुणमूल्यमणिमुक्तायपहारे र्ायस्चिचमिदं द्रव्यम् । तथा--“ काप- 
सकीटजेोर्णानां द्विखरैकखुरस्य च । पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ञ्वाश्चेवं व्यहं पयः| ” 
इत्यत्रापि मध्यादित्रियुणप्रायाश्चत्तददानात्तालनिगुणमू्यानामपहार एवैतलस्रायश्चित्त 
ज्ञेयम् । दिधमाणद्रव्यन्यूनाधिकभवेन प्रायरिचत्तास्पत्वमह्वं कल्प्यमेव । इदं 

च ॒स्तेयप्रायरचितमपहतद्रव्यदानो तरकारमेव द्रषटम्यम् । यथाऽऽह विष्णः-- 

८४ द्त्नेवापहृतं दम्य स्वामिने व्रतमाचरेत्” इति | ऋणापाकरणं च 

पित् ७०८०७०७७ 

१. भनचु० ११. ५७. । २. मचु० ११ १६४. ३. मनु° ११. १६५. | ४. ख. रणे 

एतस्ाय ॥ ५. ख. सवत्रापिदिय० । ६. ख. स्यापिरुषुगुरुभा० । ७ मनु० ११ १६६.। 

८. मनु० ११. १६७. ¦ ९. ख. भक्ष्यारिवत् द्वादश्च० | क. भश्षयादित्रिुण० | १०. छ. 

तन्ूल्यमणिषु°। ११, ख. पारे एततपरायाधतत द्रष्टव्य ° । १२. मनु° ११, १६८. । १३. । 
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८८ पुत्रपैत्रि्रणं दयम् 7 ईति विहितं तस्यानपाकरणे तथा वैदिकस्य च 

४- जायमानो वै ब्राह्मणः इव्येतद्वक्येनंणसंस्तुतयज्ञायकरणे च ^“ उपपात- 

कशुद्धिः स्यादेवम् * इयादिनोपपातकसामान्यावेहितं व्रतचतुष्टयं शक्त्यपेक्षया 

योज्यम् । प्रायश्चित्तान्तरमप्यत्र मनुनोक्तम्--“* इष्टि वैदवानरीं चैव निवेपे- 
दन्दप्यये । बदप्तानां पञ्सोमानां निष्छत्यथमसंभवः.;। ? ईति । अन्द्पयये 
सवत्सरान्ते | तथाऽिक्ृतस्यानाहिताभ्रिवेऽप्येतदेव त्रतचतुष्टयसंवत्सरादूध्वमापदि 

दक्त्यपेक्षया योज्यम्, अनापदि तु मानवं तैमासिकम् | भवौक्पुनवेत्सरात 

कार्ष्णाजिनिधिरेषमाह--“‹ काठे त्ाघाय कर्माणि कुयौद्धिपरो विधानतः । तदक 

स्त्रिरत्रेण मासिमासि विद्चद्धयति ॥ अनाहिताम्रौ पित्रादौ यद्यमाणः सुतो यदि । 
स हि त्रयिन पशुना यजेत्तननष्क्रयाय तु ॥ " इति । एकाप्नेरपि विशेषस्तेने- 

वोक्तः--““ कृतदारो गृहे य्येष्ठो यो नादध्यादुपासनम् । चान्द्रायणं चरेदरषे 

प्रतिमासमहोऽपि वा |” इति । तथा अपण्यायां विक्रये च स्ण्यन्तरे प्रायधित्त- 

विषः उक्तः ; यथाऽऽह हारीतः--“ गुडतिर्पुष्पमूरफटपक्रानविक्रये सोायनं 

सौम्यज्ृच्छः ; लक्षाक्वणमघुमांसतेठक्षीरदधितक्रघृतगन्धचमेवाससामन्यतमविक्रये 

चान्द्रायणम् ; तथा ऊणोकेदकेशरीमूषेनुवेदमादमराखरविक्रये च भक्ष्यमांसल्लाय्व- 

स्थिश्रङ्नखञ्यक्तिविक्रये तक्तङच्छ्ः, दिङ्गगुग्गुदुहरिगाख्मनः शिलाज्ञनगैरिकक्षारल- 

वणमणिसुक्ताप्रवाट्धेणववेणुमृन्मयेषु च, आरामतडागोदपानपुष्करिणीपुकद्रमिक्रये 

त्रिषवणस्नाय्यधःशायी चतुथेकाखाहारो दरासहसं जपन् संवत्सरेण पूतो भवति, 

हीनमानोन्मानसंकरसंकीर्णविक्रये च ? इति | शवमन्धेरपि श्ुविष्ण्वायुक्तवचनथेत्र 

परायश्चित्तविशेषो नोक्तस्तक्नानापदि मानवसुपपातकसाधारणतः प्रातं त्रेमासिकम् , 

आपदि तु याज्ञवल्कीयं तचतुष्टयं राक्त्यपेक्षया योज्यम् ॥ तथा परित्तरि च 

वसिष्ठेन प्रायरिचित्तविश्ेष उक्तः-- “* परिविविदानः कृच्छतिङृच्छ चरिवा 
तस्मै दत्ता पुनभिविरेत तां चैवोपयच्छेत” ईति । परिविविदानः परिवेत्ता उच्यते, 

तत्छहूपं च प्राण्याख्यातम् । असौ ङच्छरातिङ्च्डौ चरित्वा तस्मै च्यष्ठाय तां 

१, व्य ५०. । २ प्रा २६५. 1३, ष. कृत्यानाप० | क, कुल्यानां प०| ४ --9 ९. 

२७. । ५. क. धिकृतस्यादिताभ्ने० । ६. ख. क्येसोमपानं सोम्यः कृच्छ्रः । ७. क. योज्यम् । 

< हृत्यपण्यविक्रय तथा परिकित्तारे* । <.--२०. <. । 
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स्वोढां दत्वा ब्रह्मचयाहतभेक्षवदुरुपरिभवपरिहारार्थं निवेद्य पुनरुदहेत् । कामिवयपे- 
4 क (५ क 

्षायामुक्त॒ताभेषोपयच्छेताते । तामेव स्वोढां य्येष्ठाय निवेदितां तेन चानुज्ञाता- 

मुद्हेत् । यत्त हारीतेनोक्त--““ ययेष्ठेऽनिविषटे कनीयाँन्निविरामानः परिपेत्ता भवति 
परिवित्तिर्यषठः परिवेदनी कन्या परिदायी दाता परियष्टा याजकस्ते सर्वे पतिताः 
संवत्सरं प्राजापत्येन ङच्छेण पावययुः" इति, यदपि शङ्खनोक्त--““ परिवित्तः 

परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणगृहेषु भैक्ष चरेयाताम् ” इति तदुभयमपि 
कामकारेण कन्यापित्रायननुन्ञातोद्राहविषयं--प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वात् । यदा पुनः 

कामतः कन्थां पित्रादिदत्तामेव परिणयति तदा मानवं मासिकं, प्रवक्ति 
कच्छरातिङ्ृच्छौ याक्घवस्कीयं च ततचतुष्टयमज्ञानविषयम् । यमेनाप्यत्र विशेष 
उक्तः--“* च्छो द्योः पारििये कन्यथाः छच्छ् एवौ च । अतिङ्ृच्छं चरेदाता 
होता चनन्द्रायणे चरेत् ॥' इति एतच पयाहिवीमन्यादीनामपि समानम्-- 
एकयोगरनिर्देशात् ; यथाऽऽह मौतमः-- «“: परिवित्तिपखित्तेपयांहितपयोधात्र 

दिधिषूदिधितरपतीनां संवत्सरं प्राकृतं ब्रहमचयेम् तै । अत एव वतिष्ठेनामरेदि- 
धिपूपव्यादाविदमेव प्रायधित्तमुक्तम--** अग्रेदिधिष्रूपतिः कृच्छं द्वादरशाराजं चरिा 
-विनिशेत ता चेवोपयच्छेत ; दिधिषूपतिः इच्छातिङ्च्छौ चरिवा तस्मै दवा 
पुननिविशेत ?' ईति ॥ अग्रेदिधिष्वादेरक्षणं स्मृलन्तरेऽभिहिते--“* ज्येष्ठायां 
ययनू्यां कन्यायामुह्यतेऽनुना । या सग्रेदिधिषृङ्ञया प्रवं तु दिधिषूः स्मृता ॥"" 
दाति । तत्रामेदिधिष्रूपतिः प्राजापलयं कत्वा तमिव ज्येष्ठं पञ्चाद-यनोढामुद्रहेत। 
दिधिषूपतिस्तु ङच्छति्ृच्छौ कला सोढ च्येष्टं कनीयस्या: प्रवैविवेद् 
दत्त्वाऽन्थासुद्वहेत् । इति परिवेदनम् । तथा भृतकाव्य।पकमृतकाध्यापितयोश्च 
`“ पयसा न्रहमसुवचां पिवेत् ” इयविङृय विष्णुनोक्त-- ^“ मृतकाघ्या \नं त्वा 
भृतकाध्यापितस्तथा । अनुयोग्रदनिन त्रीन्पक्षानियतः पिबेत्| ” इति । उत्कर्ष- 
हेतोरघीयानस्य “नाशितं त्या" इत्येवं पथनुयोगोऽदुयागप्रदानम्। जत एव स्श्रृयन्तरे- 
“'दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मयरत्रवीत "इत्युक्तम्| अत्रापि पूरवोकतत्रतैः सहास्य शक्त्यपे- 
क्षया विकस्पः | तथा पारदा५ऽप्युपपातकसामान्यप्राप्तमानकत्रैमासिकस्य याज्ञवल्की- 
ता ता त म ५५० त ण ~ न त का ननन 

१. छ. कनीयावशमानः कामतः कन्थां । २. क. परिदापदिता० । ३. क. ङृच्छर एववा । 

ति° । ४. क. पयो हितादीना° । ५. क. पयौधातम्ेदि धपूपतिः कृच्छ्०। ६.--१५. १८. 
७.--२०. ९, १०.। 
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यत्रतचतुष्टयस्यापि गुरुदारदावपवाद उक्तः) तथान्यत्रापि गौतमादिभिः पारदायैविशे- 
षेणापवाद् उक्तः ; यथाऽऽह गोतमः--“* द्रेपारदार्येत्रीणे श्रोत्रेयस्य "` इति । तथा 

वाकं प्रङ्ृतं ब्रह्मचर्यं प्रस्तुल तेनैवेदमभिदहितम्--** उपपातकेषठ चैवम् ” इति| 
तत्रथे व्यवस्था । तुकि कामतो जातिमात्रत्रह्म्णगमने वाधिकं प्राक्रतं 

ब्रह्मचर्य, तस्मिनेव काटे कम॑साधनवादियुण्ाटिन्या ब्राह्मण्या गमने द्वे वर्षे 

प्राकृतं बह्यचयै, ताद्द्या एव श्रोत्रिवभायोया गमने तीणि वर्षाणि प्रातं 
ब्रह्मचर्यम् | यद्वा श्रोत्रियपल्यां गुणवरयां ब्राह्मण्यां त्रेवा्षिकम् ¦} ताद्यविधा- 
यामेव क्षत्रियायां द्वैार्षिकमू् । ताइद्यायां वैद्यायां वार्षिकमिति व्यवस्था । एतत्समा 
नदष्टया श्रद्रायां प्राण्मासिक प्राकृतं ब्रह्मचय कत्पनीयम् । अत एव राद्न 

--'वेदयायामवकरीर्णैः संवत्सरः ब्रह्मचर्थ॒त्रिषवणं चानुतिष्ठेत् , क्षत्रियायां द 
वर्षे, त्रीणे ब्राह्मण्यां वे्यावच द्रायां ब्राह्णपरिणीतायाम् " इति वर्णक्रमेण 
दासो दरतः | एवं क्षवियस्यापि क्षत्रियादिपु द्वीषं क्रमेण द्विवार्षिकवार्षि- 

कषाण्मासिकानि पूर्रोक्त एव विषये योजनीयानि ॥ वैरयस्य च वैदनासद्रयोवा- 
विकषाण्मातिके । चूद्रदय यद्रयां परमाय।यां षाण्माक्षिकमेव । यत्वापस्तम्बीय-- 

४८सवर्गायामनन्यपूरायां सङ्ृत्संनिपति पादः, पतत्येवमभ्यासे पादः, पादश्चतुर्थ 
सयेम् ? ईति तद्रीतमीयतरिवाषिकरेण समानविषयम् । अन्यप्रूविकायां चतुरभ्यासे- 

ददरावार्षिकथ्रायधित्तविधानदिकस्यमेव गमनाभ्यासे नेदं प्रायाश्चत्तं, ।क त॒ 

प्रतिगमनं पादपारून्यूनं कस्यम् । एतत्सवं कामकारविषयम् । अकामतः 
पुनरेतदेवाधेक्छप््या पूर्वोक्तविषरये योजनीयम् | अचप्षकाटठेतु जातिमत्रत्राह्ण्यां 

कामतोगमन मानवम् माक्षिकम् । जातिमावक्ष्ियादिखीषु पुनरस्मिन्नेव 
विषये तदीयान्येव द्वैमासिकचन्द्रायणमाक्षिकानि योजनौनानि । क्ष्तियादी- 

नां क्षत्रियादिद्ीषु द्वैमाक्षिकादीन्येव । अकामतः पुनरेतासु क्षाेयादि- 
तरवैर्णिकानां याज्ञवल्कीयमृषभैकादशगोदीनं मासंपञ्चगव्याराने मासं प्राजापत्याचरणं 
च ऋमेण द्र्टम्यम् । शुद्रागमने तु कामतो विदितं माप्त्रतमेवाधक्या योडनीयम् | 
अत एव संबतैः--“भयद्रां तु ब्राह्मणो गत्वा मासं मासाधेमेव वा | गोमूत्रयावकाहार- 

मानता नअ [वि [1 लनम = [1 

१. त. द्वेषरदरित्रीणि° । २ (१)! ३. छ. निषवणं & -- । ५. क. छ. द्िषयम् । 

अनन्यपूर्विका० । ख अनन्यप्विंकायातुचतु° । ६. ल. क. गमन पाद्न्यू° । ७. ख. रेताघु, 

त्रेवार्पिकाणां याज्ञव० । क. रेतापु त्रवाणिकानां° । ८, ष. मादान मासै प्राजा० । 
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सििष्ठततत्पापमोक्षत'” इति ¦ अकामतोऽधैमासिकमिलयभित्रेतम् | ‹‹ बह्मणप्ेक्षापूैकं 
ब्राह्मणदारा नभिशच्छेनिङ्त्तधमेकमेगः कच्छऽनिडत्तधमेकपेणेऽति कच्छः” इति 
---तद्राह्मणभार्यायां शुद्रायां दष्टन्य.द्विजातिलीष् चः विप्रो सु द्विचिव्येभिचारितासु 
अबुद्धिश्वंगमने वा | तथा च संवतेः--“विपामस्वजनां गत्वा प्राजापय 

समाचरेत् |) इति । कामतस्तु “'राह्ञी प्रनरजितां धत्रीं साध्वीं वर्गोत्तिमामपि | 

कृच्ृहुयं प्रकुर्वीत सगोत्रामाभेगम्य च ॥ ” इति यमोक्तं॑इच्छटयं द्रष्टव्यम् | 
चतुराम्थासे तु “४ व्यभिचारस्य स्वैशण्यां व्रूषव्यामवकीर्णः सचेरस्नान उदकुम्भ 

द॑दयाद्रह्मणाय, वैद्यायां च चतुथकाखाहारे तब्राह्मणान्भूोजयेत् क्षत्रियायां 
त्रिरात्रोपोषितो यवाढकं दयात्, ब्राह्मण्यां विरात्रोपोषेतो घृतपात्रं दयात् ” इति 

ज्लोक्तं वेदितभ्यम् ! चतुराभ्यासविषयव्वं चास्य “चतुर्थ स्वौशेणी परोक्ता पञ्चमो 
बन्धकी मता|” स्पृूयन्तराद्वगम्यते | अत्रैव विषये षटत्रिशन्मतेऽपयुक्त-- 

“श्राह्मणीं बन्धर्की गत्वा किञ्चिदयादिजातये । राजन्यां चद्धनुर्दयद्रेदयां गला तु 
चेरुकम् ॥ दुद्रा गला तु वै विप्र उदकुम्भं द्विजातये । {वसोपोषितो वा 
स्यादयाद्िमाय भोजनम् ॥ ? इति ॥ इई प्रायश्वित्तजातं गभाोनुत्पात्तिविषमम् । 
तदुत्पत्तौ तु यद्धिरेषेण वल्ायर्चित्तमुक्तं तदेव तत्र द्विगुणे इुर्यात्--'“गमुने 
तु व्रते यत्स्याद्रभ तद्वियुणं चरेत् ।'' इत्यु गनःस्मरणात् । द्धयां गभ॑मादधतरच- 

तर्विह्स्डेमते विशेष उक्तः--“धृषल्यामभिजातस्तु जीणे वषाणि चतुधेकारङूस- 

समये नक्तं मुञ्जीत " इति ॥ यत्तु मनुवचनम्-““शद्धां शयनमारोप्य ब्राह्मणो याय- 

धोगतिम् । जनयित्वा सुतं~तस्या ब्राहमण्यादिव दयते ॥ '* ईति तत्पापगौखस्या- 

१. ल, गच्छेत्तनिवु० । २. छ. कुम्भ दद्यात्, ब्राह्मण्यां ्यहपुपोष्यघुतपाचं दद्यादिति 
नि व प 

शङ्खनोत्तः° । ३. ल. भोजयेत् , यवसमार चगौभ्योदद्यात् › क्षत्रियायां त्रिरातेपोषितोघुतपत्र 

दान् ; ब्राह्मण्यां षद्भात्रोपोषितोगाददान् गोष्ववकीणेः प्राजापत्य चरेत् , अनरूटायामवकीणेः पटा- 

रुभारं सीसमापषके चददादिति श्च्खो०। ४. क. प्राग्रभोजनमिति । इदे च प्रायस्वित्तनात° : 

छ. भोजनमिति जदुरोमन्यवाये गरभेद्वियुण यदि सा अतिदूषिता न प्रतिरोमगा न भवति--तथेव। 

अन्यजातिगभने दैयण्यं प्रतिरोमदूषिताघु अन्यावसायिन्लीषु च चाण्डारीगंभ यथा गुरुतल्परत 

तथा क्रििव्यून तारतम्यं कस््यम् । चाण्डाटीगमने वाकम् । गभं गुरुतल्पत्वं तथेव ज्ञेयम् । इदं 

च प्रायस्चित्तप्रात० । ५.--३. ६८७. । 
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पनपरम्|प्रातिरोम्यन्यतराये तु सवत्र पुरुषस्य वध ए्व--“प्रातिरोम्ये वधः पुंसो नायौः 
कणादिकतेनम्। ” इति वचनात् | यत्त॒ बदधप्रचेतोवचनं--“* द्रस्य ब्राह्मणीं 
मोहाद्रच्छतः जद्धिमिच्छतः । परणेमेतदतं देयं माता यस्माद्धि तस्य सा ॥ 
पादहान्यान्यवणांसु गच्छतः सावैवर्णिकम् ॥ ` इति द्वादशावार्षिकातिदेञ्चक 
तत्छरभायांभ्रान्त्या गच्छतो वेदितव्यं - मोहादिति विशेषणोपादानात् । यत्त॒ 

संवतंवचनं--“* कथच्िद्ाह्यणीं गच्छतक्षत्रियो वैद्य एव॒ वा । कृच्छं सान्त- 

पनं वा स्यात्पायर्चित्त विद्धे ॥ बद्रस्तु ब्रह्मणीं गच्छेत्कथ्चित्काममोहितः । 

गोमुजयावका हरो मासनेकेन डुद्धयति ॥ ' इति तदत्यन्तव्यभिचरित 

ब्राह्मणीपिषयम् । अन्यजागमनेऽपि प्रायञििचं ब्हत्सवतंनोक्त-* रजकभ्या- 

धरोट्षवेणुचर्मोपजीविनीः । एतास्तु ब्राह्मणो गत्या चरेचान्द्रायणद्रयम् ॥ ` इति । 

इदं ब्राह्यणस्य कामतः सङ्द्रमनविषयं, क्षलियादीनां तु पादपाददहीनं कद्प्यमू | 

अनैवापस्तभ्बनोक्त--“* म्छच्छी नटी चभकारीरजकी बुरुडी तथा । एतासु 
गमनं कतवा चरेच्चान्द्रायणद्यम् | '” इति । अन्त्यजाङ्व तेनेव दरदताः- 

८८ रजकश्चमेकारश्च नटो बुरुड एव च | कैवतेमेदमिल्ाच सतते अन्त्यजाः 
स्मृताः|” इति । ये तु चाण्डाखादयोऽन्यावसापिनस्तव्ल्ीगमने गुरुतरं प्रायश्चित्तं 

गुरुतस्पम्रकरणे दर्दितम् । एतासां चान्त्जच्रीणां मध्ये यदेकस्यां व्यवायि 

व्रायाश््चत्तमभिहितं--तत्सवांसु मवति--सवांसां सदटरत्वात् । यथाहाशना-- 

““ बहूनमिकधमोणमिकस्यापि यदुच्यते । सैषां तद्भवेत्कायेमेकरूपा हि ते 
स्मृताः: |" इति । अकामतस्तु गमने ` चण्डारमेदेश्वपचकपाख्त्रतचारिणाम् । 

अकामतः च्ियो गत्वा पराकत्रतमाचरेत् ॥  इ्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् | यच्च 

संवक्तवचनं--"‹ रजकन्याधन्चैदषवेणुचर्मोपजीविनाम् | लियो विधो यदा गच्छे 
तच्छं चान्द्रायण चरेत् ? इति--तदप्यकामविषयम् । यत्त॒ शातातपेनोक्त 

८५ कैवतीं रजकी चैव वेणुचमीपजीविनीम् । प्राजापत्यविधानेन इङ्च्छरेैकेन 

ुद्ध्थति ॥” इति -- तद्रेतःसेकात्प्राञनदत्तिविषयम् । यत्तृरानसोक्त-““कापाल्िका- 
न्नमोक्तणां दनारीगामिनां तथा | ज्ञानल्छच्छाब्दमुदिष्टमज्ञानदेन्दवद्मयम् " दीत-- 

तद्म्यासविषयम | यदा तु चाण्डाद्यादिष्ु गच्छतो गभा भवति तदा "'्चाण्डाल्यां 

१, क. सक्तैतेवन्तय ° । २. छ. ननाराभगिमां तथा० । ३. ख. दैन्दवेस्प्रतमिति° । 
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गर्चमासेष्य गरुतस्पत्रतं चरेत् इत्युशानसोक्तं द्वादशावाधिकं द्र्टम्यम् । यत्त 

५‹ अन्यजायां प्रसूतस्य निष्करतिनै विधीयते । निर्घासनं कताङ्कस्य तस्य 

का्थमसंश्यम् |? इत्यापस्तम्बवचनं तत्कामकारविषयम् । णामा = सवणा 

नुखोमव्यवाये यघ्पुरुषस्योक्त वेवाधिकाद् तद्व भवति --"* यत्पुसः परदारषु 

तच्चैनां चारयेदत्रतम्।” इति मनुस्मरणात् ॥ प्रातिखोम्येन व्यवाय दव पर लाय 

सयोः प्रायश्चित्तमदः ; यथाऽऽह वसिष्ठः" शद्वशवद्राह्मणामागगच्छद्र्प चय 

यित्वा शद्रमग्नो प्रास्येत् ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारायलवा सिषाभ्यञ्य नमा 

खरमासेप्य महापथमनुसंत्राजयदपूता भवतीति विज्ञायत ईति 'पवैरायश्वद्राह्यणीमाभे- 

गच्छे हितदमैर्वटयितवाराजन्यमस्नौ प्रास्येत् ब्राह्मण्याः शिरा वपनं कारयित्वा 

तर्थिषाम्यज्य नभ्रा गौरखरमारोप्य महापथमनुसं्राजयेदयूता मेवतीति विज्ञायत '" 

तथो."राजन्थथेद्राह्यणीमभिगच्छेच्छरपत्े्ठयित्वाराजन्यम्नौ प्रास्यत् ् रह्ण्याः शिरसि 

वपनं कारयिता सिषाम्यज्य नग्नां गौरखरमारोप्य महापथमनुसन्राजयत्पूता भः तीति 

विज्ञायते *` ईति । एवं वैद्यो राजन्यां शुद्रश्च राजन्यवेदययोरिति प्रता भवतीत 

वचनाद्राजर्वाथीपरिन्राजनमेव दण्डरूपं प्रायश्चत्तान्तरानेरपेक्ष दद्धसाधनामात 

दशेयति ॥ 

ब्राह्मण्याः प्रतिरेोम्येन द्विजातिव्यवाये प्रायाधित्तान्तरमप्युक्तम् संवर्तन- 

“प्राहाण्यकामा गच्छेदतकषत्ियं वैदयमेव वा । गोम्त्रयावकेमासात्तदघाच विद्युष्यति॥)'" 

दति कामतस्तु त्िणं कतेव्यम्---“* कामात्तद्विगुण भवत् इति वचनात् । 

प्ररत्रिरान्मतेऽपि "१ ब्राह्मणीक्षत्रियवेदयसेवायामातक्ृच्छ् , छच्छातङ्च्छ्। चर्त; 

्षत्तिययोषितां ब्राह्मणराजन्यवेद्यसेवा्यां ङच्छराभे प्राजापलयमातिङ्च्छम् वस्ययाषित 

ब्राह्मणराजन्यवेश्यसेवायां इृच्छपादं कष्टपादं छृच्छधे प्राजापलयम् । सद्धायाः 

श्ूदरसेवने प्राजापदं, त्रह्मणराजन्येदयसेवायां त्वहोरात्रं त्रिरातं ङृच्छधीमेति । 

रद्रसेवायां तु विशेषो बृहत्मचेतसोक्तः-- विप्रा शुद्रेण सप्ृक्ता न चे्तस्मास््रसूयत। 

प्रायश स्पृतं तस्याः च्छ चान्द्रायणत्रयम् ॥'* एतदनिच्छन्त्यं स्वपातिशरान्या 

१. ख. वाये तदेव मग्ति० । २.--११.- १०६. ।३.ख. ष्व परलीष० । ४. क. छ. 

भवतीति विज्ञायते । तथा राजन्य० । ख. वेदयश्चेद्रद्यणीमत्यादभवतास्यन्ता अन्था धिका दस्यतत्र। 

५_-२१. २.1 ६--२१. ३. ख. भवतीति । राजन्य० । ५. ख. छ. तस्तुद्रियणं । ८ ल 

क्षत्रिय । योषिदराह्म ° । ९. ख. वैस्ययोयिषद्राह्मण० । ५०. क. छ. ब्राह्मण राजन्य॒ ° । 
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वा वेदितव्यम् । ¢ चान्दरायणे दवे ङृच्छश्च वरि्राया वैदयसेवने । ङच्छचा्द्रायणे 
स्यातां तस्याः क्षल्तियनगमे ॥ क्षत्रिया बद्रसपर्के कच्छ चान्द्रायणद्यम् । चान्द्रा 
यणं सङ़च्छं तु चेरदैस्येन संगता ॥ श्रं गत्वा चरेदैशया छच्छं चान्द्रायणोत्तरम् । 
आनुटोम्धे प्रकुर्वीत कृच्च पादावरोपितम् ॥ ” इति । प्रजातायास्तु चतुर्विरातिमत 
विरेषर उक्तः--““ विप्रगर्भं पराकः स्यातक्षत्त्रियस्य तथैन्दवम् । रेन्दव च पराकश्च 
वैर्यस्याकामकारतः ॥ श्रगर्भे मवेत्त्यागद्चाण्डालो जायते यतः । मभरखवि 
धातुदोषेस्चरेच्चान्द्रायणत्रयम् || इति । «४ अकामकारतः ” इति विषणोपादा- 
नाद् कामकार पुनः पराकादिकं द्विगुणं कुयात् । यदा त्वनिःसृतगभव दशामासं 
स्थित्वा प्रजायते तदा प्रायाश्चत्तामावः--४ ब्राह्मणक्षल्तियविशां भार्याः श्युद्रेण 
संगताः । अप्रजाता विद्ुद्धयन्ति प्राया्त्तेन नेतराः॥'' इति वसिष्ठस्मरणात्।। 
यदा ताहितगरभेव पर्चच्छरदादिमिष्येभिचरति तदा गभपातराङ्कया प्रसवो - 
त्रकारूमेव प्रायरिचत्त कुयोत्--““अन्तवेत्नी तु या नार समेताऽ<करम्य कामिना! 
परायारिचत्तं न कुयात्सा यावदहर्मो न निःसृतः ॥ जति गर्भै व्रतं पञ्चातकुर्या- 
न्मासे तु यावकम् | न गभदोषस्तयां्ि संस्कायः स यथाविधि ॥ "' इति 
समव्यन्तरदञ्चनात् ॥ यदा त्वीद्धयास्परायश्चित्तं न कुर्वन्ति तदा नायाः कर्णादि. 
कतेनमिति द्रष्टव्यम् ॥ अन्दय॑नगमनेऽपि च्वीणां स्मृयन्तरे प्रायश्चित्तं द्दितं-- 
८‹रजकन्याधशेदषवेणुचर्मापिजीविनः । ब्राह्मण्येतान्यदां गल्छेदकामादैन्दवर््ेयम् ॥ 

इति । तथा चाण्डालयन्यावसायिगमनेऽपि--““ चाण्डार पुल्कसं म्लेच्छं श्वपाकं 

पतितं तथा | ब्राह्मण्यकामतो गत्वा चान्द्रायणचतुष्टयम् ॥> इति । ** अकामतः? 

इति वचनात्कामते द्विगुण कस्प्यम् , तथा ““ चाण्डडेन तु संपर्क यदि गच्छे- 

त्कथन्चन | सरिखं वपनं कुयोद्धज्ञीयायावकोदनम् ॥ त्रिरत्रसुपननाक्तः स्यदिकरात्न 
जे वसेत् । आत्मना संमित कूपे गोमयोदककर्दमे ।॥ तत्र स्थिता निराहारा 

सा त्रिरात्रं ततः क्षिपेत् । राङ्खपुष्पीर्तामूं पत्रं वा कुघुमं फलम् ॥ 
्षेरे सुवणेसंमिश्रं क्राथयित्वा ततः पिवेत् | एकभक्त चरेत्पस्चाधावत्पुष्पवती 
मदेत् ॥ बहिस्तावच्च निवसे्यावच्चरति तद्रूतम् । प्राया्षवत्ते ततश्चीर्णे कुयी- 

१. क. वर्यसङ्गमे । कच्छ । २ क. स्तत्रास्ति° 1 ३. ख. अन््यजादिगमने° । 
४. क. ग. देन्द्वद्यमिति । ५. ख. चाण्डाव्याद्यन्तजागम ०। 

॥ 0" 
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दा्यणभोजनम् ॥ गोयं दक्षिणां दय च्छुद्धवै सखायं भुवोऽ्रवीत् ॥ ` इति । 
एतदप्यकामाषयमेव--““ यदि गच्छेत्कथञ्चन ” इति वचनात् । ऋष्यश्वङ्गणा- 

प्यन्यन्चैवयि प्रायश्चित्तान्तरुक्त--““ संप्क्ता स्यादथान्वयेया सा इच्छरब्दं समच- 
रेट् |” इति। कामतः सङ्ृदमने इदम् । यदा वाहितगभोया एव पश्वाचाण्डाखादि- 

व्यवायस्तदा तेनैव विरोेष उक्तः-“* अन्तवेत्नी तु युवतिः सप्रक्त चान्ययोनि- 

ना | प्राथधिंत्तं न सा कु्यायावद्रर्भो न नःसखतः ॥ न प्रचारं गृहे कुया चाङ्गेषु 

प्रसाधनम् । न शयीत समं भ्रा न वा अुञ्गीत बान्धवैः ॥ प्रायश्चित्तं गते ग्भ 
विधिकृच्छब्दिकं चरेत् । हिरण्यमथ वा घेनु दबाद्विप्राय दक्षिणाम् ॥” इति ॥ 

यदा तु कामतोऽयन्तसंप्क करोति तदा ^ अन्यजेन तु संपके भोजने मैथुने 
करते | भविशेत्सं प्रदीप्तेऽग्नौ श्यना सा धिज्ुद्धयति | इ्युरानसोक्तं द्ष्टम्यम् । 
यदा तूक्तं प्रायध्वित्तं न करोति तदा पुटिद्धनाङ्कनीया, बध्या वा मवेत्-- 

८* हीनवर्णोपभुक्ता या साऽङ्कया बध्याऽथवा भवेत् 1” इति पराशरस्मरणात्। तथा 

परिवितति्रथस्चित्तानामपि परिवत्तुप्रायश्चिततवद्वयवस्था विज्ञेया ; इयांस्तु विशेषः-- 
परिवेत्तयेस्मिन्विषये इच्छरातिङृच्छरौ तत्र परिवित्तेः प्रजापत्यमिति--““ परिवित्तिः 
कच्छ द्वादरारात्रं चरिता पुन्िविदत् तां चैवोपयच्छेत् " इति वलिष्ठस्मरणात् ॥ 
वाघुष्यख्वणक्रययोस्तु मनुयोगीन्वरोक्तसामान्योपपातक्प्रार्यक्चिचानि जातिराक्तिगुणा- 

दयेक्षयो योज्यानि ॥ २६५ ॥ 

रुवणक्रयानर््तर “‹ खरीरदराविट्क्षत्रधः "° इतयुपपातकमभ्ये पठितं; ततर प्रायश्चित्ताम्तरमप्याह-- 

ऋषभेकसहसा गा दयासक्षततवघे पुमान् । 

ब्रह्महत्याव्रतं वाऽपि वत्सरत्रितयंचरेत् ॥ २६६॥ 

रद्य्हाऽब्दं चरेदेतदयादेकरातं गवाम् । 
षण्मास च्छरटदरहाऽप्येतदेनदेदयादशाथवा ॥ २६७ ॥ 

एकमधिकं यस्मिन्सहसरे तदेकसहखं ° तस्य प्रण ` एकसहस्रः, ऋषभ 

4, ख. प्यन्यजन्यवा । २. भ्रा° २३६. |; 
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एकसहसरो यासां गवां ताः ऋषरभेकसहसाः--श्चत्रवधे दयात् ] अथवा बृहत्प्राय- 
श्चित्तं ब्रह्महत्याव्रतं वषत्रयं॑ कुर्यत् । वेद्यघाती पुनेेतद्र्हत्यात्रतमेकवषं 
चरेत् , गवामषभेकरातं वा दद्यात् | सूद्रघाती तु ब्रह्महत्याव्रतं षण्मासं चरत् , 

यद्वा दधेनूरचिरप्रसूताः सवत्सा ददात् । इदमकामतो जातिमात्र्षत्रीदिवध- 
विषम्--*“ अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य ईति प्रत्रम्येतषामेव प्रायरिचत्तानां 
मनवेऽभिधानात् दानतपसोश्च शक्तयपेक्षया व्यवस्था । ईंषदव॒त्तस्थयोपस्तु विट्- 
सयोः“ तुर्य ब्रह्महत्यायाः क्षत्त्रियस्य वधे स्मृतः । वैद्ये ऽष्टमांरो वृत्तस्थे 

श्रे ज्ञेयस्तु षोड ॥ ” ईति मनूक्तं द्रष्टव्यम् । वृत्तस्थे क्षल्िये तु साधेचतुवा 
धिकं करप्यम् । इत्तशब्देन चाऽऽसेगुणादिकमुच्यते--““ गुस्प्ूजा ध्रणा शौचं 

स्धिमिन्दिथनिग्रहः | प्रवतेनं हितानां च तत्सव वृत्तमुच्यते |” इति मनुस्मरणात । 

यत्त॒ वहहरीतिवचनं--° ब्राह्मणः क्षत्वियं हत्वा षडषणि व्रतं चरेत् । वेयं हत्वा 
चरेदेवं व्रत त्रैवार्षिकं द्विजः ॥ शूद्रं हला चरेद व्रषभैकादरारच गाः ॥ "' इति 

तत्कामकारविषयम् । श्रोलियक्षत्रादिवधे तु - ^“ तुरीयोनं क्षत्रियस्य वधे 

ब्रह्महणिव्रतम् | अर्धं केद्यवघे कु्याततुरीयं इषरुस्य तु ।”' इति ब्द्धहारीतोक्त 

द्रष्टव्यम् । यत्त॒ वसिष्ठवचने-- ““ ब्राह्मणो राजन्ये हत्वाऽटौ वषौणि व्रतं चरेत् , 

षड् वेदये, त्रीणि युद्धम् ॥ ' इति तदपि हारीतीयेन समानविषयम् । क्षतये 

त्वीषहुणन्यून इयेतावान् विषः । यदा तु श्रोत्रियो वृत्तस्थर्च भवति तदा 

८‹ पूवैयोवणेयर्वेदाध्याथेनं हत्वा! ? हईत्यापस्तम्बाक्तं द्रादशावाषिकं द्रष्टव्यम् । 

प्रारव्धयागे वश्रोत्रिये पुन्यांगस्ये क्षत्रियादौ व्यापादिते «“* यागस्थक्षजविडघाती 
चदरहणि व्रतम् ॥ ” इति द्रष्ट्यम् । श्रोत्रिये पुनयांगस्ये क्षत्रियादौ 
^ ब्राह्मणल्य राज-यवधे षडधिक शाङ्ृतं ब्रह्मचयमृषमेकसह्रास्च गा इवात् , 

वैरयवघे त्रिवाधिकमृषभेकडतास्च गा दयात् › शद्धवधे सवत्सरिकर्भुषमेकाद्- 
शास्च गा दयात् '” ईति गौतमोक्तो दानतपसोः समुच्चयो द्रष्टव्यः | एतचामति- 
पूवेविषयं -““पृत्ैवदमतिप्रवं चतु वर्णे प्रमाप्य द्वाद षट् त्रीन् सवत्सरं च त्र- 

१. ख भृतिियादिं ० । २--.११, १२७. २३.--११. १२६. । ४. ख. न चात्र युणादि०। 

५१ स, गर यत्तु वृद्धहारी° | &.-धण ¶., ४. ३, | ॐ ==> द२. ५४; पद 2. 
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तान्यादिरेत् तेषामन्ते गोसहखं ततोऽपरं तस्याधेमधै च दयात् सरवैषामानुषर्व्यण ›' 

इति स्मरणात् । इदं च द्वादशवार्षिकं गौतम्रीपविषयमेव, किशिद्रयूनगुणे षत्रये 

गुणाधिकरयोवेदययुद्रयोश्च दष्टम्धम् । ̂ “ खीशाद्रविरक्षत्रवधः ?' इद्युपपातकमध्य 

विशेषत एव पठितवेनोत्सगौीपवादन्यापगोचरलादुपपातकसामान्यप्रातान्धपि प्राय- 

शि्ान्यत्र योजनीयानि । तत्र दुधरक्षथियादौ कामतो व्यापादिते मानवं त्रेमा- 

सिप दवैमासिकं चन्द्रायण च वर्णक्रमेण योज्यम्; अकामतस्तु योगश्वरोक्तं 

त्रिरात्रोपवाससहितष्रषभेकादरगोदानं मासं पश्चगव्याश्चनं माषकं च पयोव्रतं 

यथाक्रमेण योज्यम् । एतच्च प्रागुक्तं ॒व्रतजातं ब्रह्मणकतृके क्षत्रियादिवधे 

दरष्टव्यम्--** अकामतस्तु राजन्यं विनिपाय द्विजोत्तमः । तथा ब्राह्मणराजन्यवघे 

षड़ार्षैकं तथा ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वा ” ईयादिषु मनुगौतमहारीतवसिद्ाक्येषु 

ब्राह्मणग्रहणात् । क्षात्रेयादिकतेके तु क्षत्रियादिदधे पादन्यूनं द्रष्टव्य--* विप्र 

तु सकर देयं पादोन क्षात्रे स्एृतम् । वैस्येऽधमेकपादस्तु शद्रजातिषु रस्यते ॥" 

ईति वृहद्िषणुस्मरणात् । यत्त॒ “ पषे्या ब्राह्मणानां त॒ सा राज्ञां दिगुणा मता । 

वेश्यानां त्रिगुणा भरोक्ता पढ व्रनं स्पृतम् ॥ '' इलयद्विरोवचनं तसप्रातिखोम्येन 

वाग्दण्डपारष्यविषयमि्युक्तं गोवधप्रकरणे । मूध्रोवासिक्तादीनां वधे एनस्रायाश्वे- 

तजातं न मवति- तेषं क्षत्रियारित्वामावात् । अतो दण्डानुस्ारेणेव तद्रषे 

प्ो्ततर्तेकदम्बस्य ब्रद्धिहसौ कस्पनीयौ । दण्डस्य च इद्धिदासो दर्दितो-- 
:'द्ण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजाघ्युत्तराधरे। ›› इयत्र | २६६ ॥ 

खीवघ प्रायश्चित्तमाह- 

ुर्त्तबह्यविर्षत्रशद्रयोषाः प्रमाप्य तु । 

ति धनुर्वस्तमवि क्रमादयादहिशुद्ये ॥ २६८ ॥ 
\ 

ब्रह्मणादिमाया दु्रत्ताः खैरिणीः प्रमाप्य क्रमेण दति जठाधारचमेकोरो; 

धनुः कारुकं, बस्त छागम्, अविं मेषं च, विद्धे दयात् | इदं च प्रातिरोम्ये- 

ग ~
 

१, ख. तरेमासिकं अवािंकं द्वैमासिकं च० । २.--११. १२७. । ३. ख. हारीत 
वाक्येषु० । 9. ख. इति वुद्धनिष्णु° । ५. खु. इत्यत्र ॥ रद ॥ २६७ ॥ इति क्षत्रियादिवध- 
प्रायद्चित्सकरणम् ॥ स्नीवध० । 
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नन्त्यजातिप्रसूतानां ब्राह्मण्यादीनामकामतो वधविषयं ; कमित ब्रह्मगभे आह 
--““प्रतिरोमव्रसुतानां ल्रीणां मास्तावधिः स्मतः ] अन्तरप्रभावानां च सृतादीनां 

चतुरदिषड |” इति । ब्राह्मण्याद्धिध षण्मासाः क्षत्रियायाश्चताये वैद्याया द्वाविव 
यथाहंतयान्वयः । यदा तु वेस्यकभ्णा जीवन्तीं व्यापादयति तदा किश्चिदेयं 
--“'वेक्षिकेन किचित् "` ईति गौतमस्मरणात् । वैश्िकेन वैस्यकर्मणा जाबन्स्ा 
व्यापादितायां किदेव देयं तच्चं जकु--““कोडयं कूपेऽथ वित्रे वा ब्राह्मण्याः प्रति- 
पादयेत् | वधे घुः क्षत्रियाया वस्तो वैस्यावघ स्मृतः । सद्रायामात्रिकं वैद्या 
हत्वा ददयाजङ नरः ॥ ` दृत्यङ्गरःस्मरणात् । यदा पुनः क्षत्रेयािमिः प्राति 
लोम्येन व्यभिचासिता ब्राह्मण्यादया व्यापायन्ते तदा गोवधप्रायाश्चत्तानि वथ 

योज्यानि ॥ २६८ ॥ 
ईषद्यभिचरितवराह्मण्यादिवपे विरेषमाह-- 

अप्रदुष्टां ख्यं हत्वा शूद्रहयारतं चरेत् । 
यदा वप्रकर्षण दुष्टामीषद्रयभिचारिणीं ब्राह्मण्यादिकां ध्यापादयति 

तदा शुद्हलयाव्रतं षाण्मािकं कुर्यात् , यद्रा दशयनूटयात् । इदं च प्राण्मा- 
िकमकामतो ब्राह्मण्या व्यापादने, क्षत्रियावधे च॑ कामकृते द्रष्टन्यम् । कामतो 
वेदयावधे दश्चघेनू्दंयात् । कामतः चशद्धावधे तु उपपातकसाधारणप्रा्तं मासं 
पच्चगन्याश्चनम् । यदा कामतो ब्रह्मणीं व्यापादयति । तदा द्रादशमासकम् | 
क्षवियादीनां कामतो व्यापादने जैमासिकं सामास सारधद्रा्शयहैः; यथाऽऽह 
पचेताः- ““ अद्रतुमतीं ब्राह्मणीं हत्वा च्छन्द॑ षण्मासान्वा इति, क्षत्रियां 

हत्वा षण्मासान्मासजयं वेति वदयां हत्वा मासत्रयं सार्धमासं वेति शुद्र॑हत्वा 
सघेमासं साधद्वाकैशलयहएने वा” इति । यज्ञ हारतेन “"षड्षाणि राजन्ये 
्राज्तं ब्रह्चयं त्रीणि चये; साधं द्रे इति प्रतिपाययक्तं “क्षत्रियवत् 
ब्राहमणी वैर्यवत् क्षत्रियायां शद्वद्वे्यायां शूद्रं इत्वा नवमासान् ” इत्युक्त 
तदपि कमेसाधनल्वादिगुणयोगिनीनां कामतो व्यापादने द्रष्टव्यम्, अकामतरस्व- 
द्धं कल्प्यम् । अत्ेथ्यां तु प्रागुक्तम् ॥ 

9.-- २२" २७. ।२. ख. दिवधतुकाम० । क. दिवे इव काम०। ३. ख. लहान । 
यथा ॐ. व्यहाः । यथा०। 9. ख- मतर सर्वत्राधं कल्प० ¦! ५. ख. इति सविधप्राय्वन्त- 
प्रकरणम् ॥ रहि सा० | 
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५. प्रकीणकप्रकरणम् । 

हिसाप्रायशित्तपरसंगासरकौणैकपदाभिधयादुपपातकमप्राणिवधेऽपि प्रायश्ित्तमाहइ-- 

अस्थिमतां सहस तु तथाऽनषस्थिमतामनः ॥२६९ ॥ 
अस्थिमतां प्राणिनां ककरखसप्रमृतीनामनुक्तनिष्डृतीनां सहस्तं हत्वा, अन- 

स्थिमतां च यूकामत्कुणदरामद्चकप्रमूर्तानाम् अनः साकटं तत्परिपूरणमाञ हत्वा शुद्र 

ह्याततं षाण्मासिकं प्राकृत ब्रह्चथै चरेत्, दशषेनूघो दद्यात् । सदख्मिति 

परिमाणनियमात्ततोऽधिकषघे व्यतिरिक्तं कल्प्यम् । अवोक्युनः प्रयेकं वधे तु 

८८ क्रिज्चित्सास्थिवये देयं प्राणायामस्वनध्थिके ” ईति वक्ष्यति, “^ तथाऽनस्थिम- 

तामनः” इति, -एतच्च यूकादि श्चोदिष्ठजन्तुविषयम् | स्थविष्ठानस्थिघ्चुणादिजन्तुवपे 

तु “*क्रमिकीटवयो हत्या ° ईव्यादिना “मलिनीकरणीयेषु तत्तः स्यायावकर्यहम् ।'' 

इति मनूक्तं द्रष्टव्यम् ॥ २६९ ॥ 
[क च~ 

माजरिगोधानकुरुमण्डू कांश्च पतत्तिणः । 
हत्वा चहं पिबेत्क्षीरं छच्छरं वा पादिकं चरेत् ॥ २७० ॥ 

माजीरादयः प्रपिद्धाः, पतचल्रिणस्चाषकाकोकाः, तान् हत्वा विरात्र पयः ¦ 

पिबेत् पाद्कल्छ वा चरेत्। बाशब्दाद्योजनगमनादिकं वा कुयोत् ; यथाऽऽह 

मनुः--““ पयः पिवेच्तिरात्रे वा योजनं वाऽध्वनो व्रजेत् | उपश्पृशेत्छवन्द्यां वा 

सूक्तं वाऽन्दैवतं जयेत् ॥” इति । इदं च प्रयेकवघविषयम् । समुदितवधे तु-- 

८‹ माजौरनङ्ुकौ हत्वा चाषं मण्डकमेव च । श्वगोधोद्ककाकांर्च शूद्रहत्याव्रतं 

चरेत् ॥ ”' ईति मनूक्तं षाण्मासिकं द्रष्टव्यम् । यदुनवेसिष्ठेनोक्तं -- 

८८ श्वमार्जारनकुलमण्डूकसर्षदहरमूषिकान् हत्वा छच्छं दशरात्रं चरेत् , करि- 

श्चिचयात्' दति--तत्कामतोऽभ्यासविषयं वेदितन्यम् ¦ दहरेऽ्पमूषकः, छच्छुन्द्- 

खि ॥ २७० ॥ ॥ि 
[कं च-- 

गजे नीखवृषाः पञ्च शुके वत्सो दहिहायनः | 

‰.-- प्रा० २७५. । २. ख. एतच्वक्षोदिष्ट ० । छ. एतच्चकोय्निन्तु° । ३,--9 १. 
७९. शे, छ. अप्ः स्पृशेत्स ° । ८१ .--- ¶ १. १२३२.। 2 .---१ ¶, १३१. | ७. --- २१. न्ट, 
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खराजमेषेषु वृषो देयः कौञ्े त्रिहायनः ॥ २७१ ॥ 
दन्तिनि व्यापादिते पञ्च नीर्छवृष्रा देधाः | द्ुकरे पक्षिणि द्विवर्षो वत्सः, 

रासभच्छगेडकेषु व्यापादितेषु प्रत्येकमेके। वृषः, क्रञ्च पक्षिणि अिहायनो 
वत्सः,-देय इति सवेवानुषङ्गः! मनुनाऽप्यत्र विदेष उक्तः--“* वासो दवाद्धयं 
हत्वा पञ्च नीटढान् षान् गजम् । अजमेषावनड़ाहं खरं हसरैकहायनम् ॥ ", 
इति ॥ २७१ ॥ । 

कि च-- 

हसदयेनकपिक्रव्य।जटस्थरुरिखण्डिनः । 

भासं च हत्वा दययाद्रामक्रव्यादस्तु वस्िकाम्॥ २७२ ॥ 

क्रव्यमपक्तं मांसमत्तीति क्रव्यात् व्यात्रसगालादिमृगविरोषः-- वानरसा- 
हचयात् । तथा हंसध्येनसमभिन्याहारात्कङ्कगृधादिः पक्षिविशषस्च गद्यते । 

जठशब्देन जलचरा बकादयो गृह्यन्ते, स्थटराब्देनं॒स्थल्चरा बषछंकादयः | 

शिखण्डी मयूरः ; भासः पक्षिषेषः, शषाः प्रसिद्धाः | एषां प्रये- 

कं वधे गमेकां दयात् । अक्रम्यादस्तु हरिणादिमृगान्, खज्ञरीर्दादिपक्षिविरषा- 
न्वा हत्वा वत्सतरीं दयात् । त्था च मनुः--“ हत्वा हंसं बलाकां च बक 

बर्हिणमेव च । वानरं येनभासौ च स्पशयेदराह्णाय माम् ॥ क्र्यादस्तु 
मृगान् दत्वा धेनु दवात्पयलिनीम्. । अक्रव्यादो वत्सतरीमुष्र हत्वा तु कृष्ण- 

टम् ॥ ” ईति ॥ २७२ ॥ 
किं च-- 

उरगेष्वयसो दण्डः पण्डके पु सीसकम । 

कोटे धृतधटो देय उद्ू गुज्ञा हयंऽशुकम् ५२७३ ॥ 
सरीस्पेषु व्यापादितेषु अभोमयो दण्डरस्ताश्षण प्रान्तो देयः | पण्डके नपुंसक 

व्यापादिते त्रपु सीसकं च माषपरिपितं दयात्, परारूभारं वा--“* पण्डके 

१. क. नीरुवणेवुषा० । २ --११. १३६. । ३ छख. चरावकाद० । ४. ख॒ लन्चरा- 

दिप । ५.--११. १२३७, १३७ । 



१३३६ याज्ञवच्क्यस्मूतिः | प्रायश्चित्ताध्याये 

ह्वा पठाख्मारं त्रपु ससकं वा दधात् " इति स्मृयन्तरदश्च॑नात् । यदपि 
५४ पण्डको लिङ््हानः स्यात्संस्कारा्हरच नेव सः'' इति देवख्व चनेन सामा- 
न्येनैव स्वर्वुिङ्करप्ितो निर्दिष्टः, तथाऽपि न गोबाह्यणदख्पस्येह विवक्षा- 

गोब्राह्मणवधनिष्रेधघ्य जाव्यवच्छेदेन प्रवचचेः | लिङ्गविरहिणि च पण्डे जातिस्म- 

वायाधरदोषाततननिमिरमेव छघुप्रायस्चित्तमुक्तम् । तस्मान्मृगपक्षिण एव विवक्षिताः, 

मृगपक्षे्मभिष्याहाराच्च । कोटे सुकरे व्यापादिते घ्ृतकुम्भो देयः | उष 
गुज्ञा देया । वाजिनि विनिपातितेऽन्युक ववं देयम् । तथा च मनुः-- 
८ अभि काष्णायसीं दद्यात्स हा द्विजोत्तमः | परारूमारक ष्ण्े सैसकं 
चैव माषकम् |” ईति ॥ २७३ ॥ 

किं चाऽऽह-- 

तित्तिरो तु तिर्द्रोणं गजादीनामशकनुवन् । 

दानं दातुं चरेत्छृच्छमेकैकस्य विशुद्धये ॥ २७४ ॥ 
तित्तिर पताश्रणे व्यापादिते तिख्द्रोण दधात् । दोणरब्ददच पारा- 

-णविरोष्रचनः--*“ अष्टमुष्टि भवेत्किञचित्काज्चदष्टौ तु पुष्करम् । पुष्कलानि 
तु चत्वारि आढकः परिकौ्तितः ॥ चतुराढको भवेदोण इत्येतन्मानरक्षणम्॥"" 

दात स्मरणात् । पूर्वोक्तानां गजादीनां भ्यापादने निधनत्वेन नौखवृषपञ्चकादि- 

दान कतमशक्नुवन् प्रयेकं कचछ्र चरेदिशुद्धयथम् । छच्छ्शाब्ददचात्र ठक्षणया 

क्टेशसाध्ये तपोमात्रे द्रष्टव्यः । तपा गौतमेन दश्चैतानि--“* सवत्सरः 
षण्मासारचत्वारघ्रयो द्रविकर्चतुविरव्यहो द्वादशाहः षडदघ्लयहोऽहोराज इति 

कालः, एतान्थवानद्वेशे विक्येन्न करियेन् , एन गुरुणि गुरूणि ल्धुणे ख्षू- 

इति । यदि कच्छराब्देन सख्योऽथौ गृह्यते तर्हिं गजे युके वा 
विशेषण प्राजापत्य एव स्यात् । न च तदयुक्तम् । तपोमात्रपरत्वे त॒ दान- 

गुहैरधुभावाककनया तपसोऽपि गरुखधुभावो युज्यते ; ततस्च गजे द्विमासिकं 
यावकारानं युके तूवास्त इति । एवमन्यत्रापि दानानुसारेण प्रायर्चिचचं क- 

स्प्पमु ॥ ९७४ ॥ 

१,--११. १३३. । २.--१९. १७, ८; ९.। ३. ख. क. गुरुघुभावाकस्पन °| 
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किं चाऽऽह-- 

फरपुष्पान्नरसजसत्वघाते घृतारनन् । 
उदुम्बरादौ फठे मधूकादौ च कुसुमे चिरस्थितभक्तसक्तायने च रसे च 

गु गदौ यानि सत्त्वानि प्राणिनो जायन्ते तेषां घाति धृतप्राशनं शुद्धिसाधनम् । 
इदे च धृतप्राशनं भोजनकार्ये एव॒ विधीयते--प्रायशधित्तानां तपोखूप- 

त्वात् । दद्चिते च तपोरूपत्वमाङ्किरसे प्रायधित्तपदनिवचनन्याजन--“* प्रायो 
नाम तपः प्रोक्तं चिचं निश्चय उच्यते । तपोनिश्वयसयुक्त प्रायर्िचित्तं 

तदुच्यते ॥” इति ॥ 

प्रतिप्राणिग्रायरिचत्तस्यानन्त्यात् पृष्टाकेटेनापि वक्तुमशक्यवात्सामान्येन प्रायशचित्तमाह-- 
| 4९ स्थि 

किञ्चित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्छनस्थिके ॥ २७५ ॥ 

अस्थिमतां कृकरासादिप्राणिनां न्यूनसहसरस॑ख्यानां प्रयेकं वधे किञचि- 

-स्वल्पं धान्यहिण्यादि देयम् , अनस्थिके त्वेकः प्राणायामः ¦; तत्र॒ किञ्चिदिति 
यदा हिरण्ये दीयते तदा पणमात्रम्-“*अस्थिमतां वधे पणो देयः ‡ इति 
सुमन्तुस्मरणात् । यदा तु धान्यं देयं तदाऽष्मुष्टि दयं--“* =टसुष्टि भवेत्किञचित् *” 

इति स्मरणात् । एतच्वालुक्तनिष्कतिप्राणिवधा्वषयमू् । यत्र॒ तु प्रायास्चत्तविशेषः 

श्रयते तत्र स एव भवति ; यथाऽऽह पराशरः--““ हंससारसचक्राहकौयकुक्कुट - 
घातकः । मयूरमेषौ हत्वा च एकभक्तेन छुदधयेति ॥ मदं च ट्म चैष शुकं 
पारावतं तथा | आडिकां च बकं हत्वा शुद्धयेद्रे नक्तमोजन।त् ॥ चाषकाककपो- 
तानां सारीतिक्तिघातकः ¦ अन्तर्जर 'उभे सन्ध्ये प्राणायामेत युद्धयति ॥ 
गुरस्येनविङ्गानामुख्कस्य च धातकः । अपक्वारी दिनं तिषठहै कारो मारता- 
दानः ॥ हत्वा मूषिकमाजारसपाजगरडुण्डुमान् । प्रत्येकं भोजयेद्विप्रान् ठोह- 
दण्डश्च दक्षिणा ॥ सेधकच्छपगोधानां शदाराव्यकघातकः । वृन्ताकफर्गुज्ञारी 

अहोरात्रेण दुष्यति ॥ मगरोहिवराहाणामविकाबस्तघातने । इकजम्बूकऋक्चाणां 

तरक्षूणां च घातकः 1 तिख्प्रस्य वसौ ददाद्वायुमक्षो दिनत्रयम् । गजमषतुर- 

१. ख. जटुस्बरा० । २. ख. ग. भनसत्वाय॒त्र ° । ३. ग. तित्तिरिवात० । ४" 
छ. उदकस्य च घातकः । वृन्ताकाफढ्युण्डारी ° । ५. क. ण्ड्मान् । कृसरंभोजयेदि ° । 
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दो्टगवयानां निपातने ॥ प्रायरचित्तमहोराचं त्रिसन्ध्यं चावगाहनम् | खर- 
वानर्िहानां चित्रकव्याघ्रघातकः |} शुद्धिमेति त्रिरात्रेण ब्राह्मणानां च मोजनेः |» 

इति ॥ एवमन्येषापपि स्थृतिवचसां देशकाल दपेक्षया विषयव्यवस्था कलस्प- 

नीयां ॥ २७५ ॥ 

०८ इन्धना द्रुमच्छदः ?` इईसयुपपातकोदेशे पठितहिंखाम्रसङ्गलोमेन तनू 

त्रमपटि तमप्यपकृप्य तत्र प्रायरिचत्तमाह-- 

बृक्षगुद्मरतीवारूच्छदने जप्यस्रक्र्तम् । 

स्यादोषाधिव्रथाच्छेदे क्षीराशी गोऽनुमो दिनम् ॥ २७६ ॥ 

फठदानाम् आम्रपनसादनिं च ब्क्षाणां, मुस्मादीनां च यज्ञायदृष्टाथ 

विना छेदने ऋचां गायञ्यादीनां शतं जप्तन्यम् । ओषधीनां तु म्राम्यारण्यानां 

वृथेव छेदने दिनं कृत्स्नमहगेगां परिचथांमनुगम्यान्ते क्षीरं पिवेत् आहारान्तरप- 

त्यागेन । पञ्चयज्ञाध तु न दोषः} एतच्च पफखादिद्ररेणोपयोगिषु द्व्य 

^“ फर्दानां तु दक्षाणां केदैने र्जप्यमृकछतम् । गुर्मवह्छीकतानां तु पुष्पितानां 

च वीरुधाम् ॥ ” इति मनुस्मरणात् । दृष्टाथतेऽपि कषणाज्गभूतहरादययथेखे न 

दोषः । फल्पुष्पो्षगाद् पादपान दिंस्यात्कषणकरणार्थं चोपहन्यात् ” ईति वसि- 
स्मरणात् । यत्र तु स्थानविशेषादण्डा्धिक्यं तत्र प्रायश्चिच्ाधिक्यमपि कल्पनीय । 
तदुक्त" चलयद्म्ानक्षीमाघ्ु पुण्यस्थाने सुराख्ये । जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो 

वृक्षेऽथ विश्रुत ।॥'' इति । अथे च कवछतजपे द्विनात्तिविषयो न पुनः रद्रादि. 
विषयः-- तेषां जपेऽनधिकारात् | अतस्तेषां दण्डानुसारेण द्विरात्रादिकं कत्पनी- 

यम् , उपपातकमष्ये विरोषतः पाठप्यानथक्यपरिहदाराथमुपपतकसाधारण प्राक्च 
तमप्यज मवति । एतच्च गुरुत्वादम्यासविषयं कल्प्यम् ॥ २७६ ॥ 

पुरचठीवानरादिवधप्रायारचित्तप्रसङ्गात्तदंरानिपित्तं प्रायरिचत्तमाह - 

पुशव्खछवानस्खेरद॑टश्चो्टाक्षवायसैः । 
१. ख. कल्पनीया । इति रिंसाप्राय्रत्त्रकरणम् । इ्धनाथै० | २. प्रा २७०.। २. क. 

छेदन नाप्यम् कू० । ४. क, नीया ॥ प्रयेकमिन्धनाथ | ५,.-- 44. १४२. } &. ख, 

प्पोपमोगान्याद* \ ६१-- 
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प्राणायामं जडे त्वा धृतं प्रार्य विशुध्यति ॥ २७७ ॥ 

पुश्वव्यादयः प्रसिद्धाः } पएतर्दष्टः पुमान् जल प्राणायामं कृत्वा घृत प्रादय 

वि्यद्धयति । समादिश्दणात्सृगालर्दानां प्रणम्; यथाऽऽह मनुः--“* श्वखगाल- 

खरईटो प्रमयः कव्याद्धिरि च ! नराश्चोषटवरदिश्च प्राणायामेन ञुद्धयति)' अयं च 

घृतप्राशो मोजनप्रतयाग्नायो द्र्टन्यः--प्रायशित्तानां तपोरूपत्वेन शरीरसंतापनाथ- 

त्वात् । एतदशक्तविषयम् । “ स॒गालमृगमहिषा जाधिकखरकरभनङुटमाजारमूपि- 

काष्टवबककाकपुरुषदष्टानामापोदिषेयाक्टेभेः स्नाने प्राणायामत्रयं च ` इति यल्ुमन्तु- 

वचनं तन्नमिरधःप्रदेश ईषदृष्टविषयम् । यच्छद्धिसेवचनं --“ ब्रह्मचारी शना 

दष्टख्ययं सायं पिबेत्पयः । गृहस्थश्चदिरातं ठ एकाहं योऽग्िहोत्रवान् ॥ नाभेर 

तु दष्टस्य तदेव द्विुणे भवेत् ¦ स्यदेतल्निगुणं वक्त्रे मस्तकं तु चतुयुणम् 

इति तत्सम्यग्दष्टविषयम् । क्त्रियत्रेदययोस्तु पादपादन्यूनं कल्पनाय ; ददस्व ठु 

४ दद्राणं चोपवासेन डुद्धिदनिन वा पुनः । गां वा ददा चैकं ब्राह्मणाय 

द्धे ॥ ” इति ब्रहदङ्करसोक्तं द््टव्यम् । यत्त॒ वसिष्ठवचन-- त्रह्षणल्ु 

गना दष्टो नदीं गला समुद्रगाम् । प्राणायमद्चतं कृत्वा धतं प्रार्य विशुद्धयति ॥ ५ 

हृति तदुत्तमाङ्गदंशविषयम् । सीणां त॒“ ब्रह्मणी ठु छना दष्टा जम्बुकेन इतन 

वा | उदित प्रहणक्षत्र दष्टा सद्यः श्ुचिभवेत् ॥ ” इति पराशरोक्तं दष्टन्यभ् । 

च्छादिनितस्यायाः पुनस्तेनैव विशेषो दरितः--“तरेरत्रमवापवसच्छना दष्टः तु 

सत्रता | सधरतं यावक भुक्ला त्रतरष समाप्यत् ॥ > इति | रजघ्ठलायामपि 

विक्ेष; परष्येन दचितः-- ““ रजखलखा यदा दष्टा शना जन्बूक्रात्तथः । 

पञ्चरात्रे निराहारा पश्चगन्येन शुद्धयति ॥ उष्य तु द्वियुणं नभिवक्त तु तयुण 

तथा । चतुगुणं स्पृतं मूध्नि दष्टऽन्यत्राप्टु्तिभनत्।। )) इति | अन्यत्रारजस्ल- 

वस्थायाम् | यस्तु श्वादिभिग्र॑णादिनोपहन्यते तस्य शाद्रातपन [वयध उक्त 

५८ श्न घ्राताबङीटस्य नसैविटिखितस्य च । दैः ्रक्षाटनं शौचमभिना चोध- 

कनम् ॥ ? इति। उपकूरुन तापनम् । यदा तु शवा। दशदाघ्रघातादिजनितत्रणे 

क्रमय उत्पद्यन्ते तदा मनुना वरष उक्त ८५ ब्राह्मणस्य णद्वार् प्रयद्याणत- 

१. ख, पुमानन्तजके० । २.-- ११" १९९. । ३. क पचूलनं । ४.--२३. ३१. । 
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सभवे । कमिरत्पयते यस्य प्रायश्चित्त कथं मवेत् ॥ गवां मूत्रपुरीषेण त्रिसन्ध्यं 

स्नानयाचरेत् । विरात्रं पञ्चगव्यारी वधो नाभ्या विद्ुद्धयति | नाभिकण्ठन्तरो- 

ते व्रणे चोत्पद्यते क्रमिः । षड्त्रे तु तदा प्रोक्तं प्राजापत्यं हिरोत्रणे |") इति 
(काम क 

तन श्वादिदरात्रणे तदह शप्रायश्ित्तानन्तरमिदं कतेव्यं | शाश्चादेजनितन्रणे ववेतदेव 

त्यहं पचगभ्यादयनादिकभिति विरेषः । क्षवियादिषु तु प्रतिवणं पादपादहासः 

कल्पनाः | २७५४७ | 

शारीरतखमग्पातुषच्छदकरप्रायस्वित्तप्रसङ्गाच्छारीरचरमधातुविच्छदकस्कन्दन प्रायरवित्तमाह-- 

यन्मेयरेत इत्याभ्यां स्कन्न रेतोऽभिमन्त्रयत् । 

स्तनान्तरं श्रवोमध्यं तेनानामिक्या स्पृरोत् ॥ २७८ ॥ 
यदि कथश्धित्ट्वीसभोगमन्तरेणापि हठाचचरमधघातुविंसृष्टस्तदा तत्स्कनं रतो 

८८ यन्मेघरेतः प्रथिवी" ““पुनमेमेविन्दियम्? इत्याभ्यां मन्त्राभ्याममिमन्त्रयेत् । तेन 

चाभिमन्ितेन रेतसा स्तनयोभश्रवोश्च मध्यमुपकनिष्टिकया स्प्ररोत् । अन्ये तु 

स्कंनस्य रेतसोऽशुचित्वेन स्पशेकमेण्ययोग्यत्वात्तिनित्यनामिकासाहचयात्छबुद्धिस्था- 

उगुष्ठपरत्ेन व्याचक्षते 'तेनाङगुष्ठेनानामिकथा चः इति अङ्गुष्ठपदग्रहणे वृत्त- 

भङ्गप्रसङ्काततेनेति निदिष्ामेति । तदसत्--अज्ष्स्यावुद्धिस्थत्वात् । न च शब्द- 

सनिहितुपरियागेनाथीटुद्धस्थस्यान्वयो युक्तः । तदुक्त--“* गम्यमानस्य चाथघ्य 

नैवट्ट विरेषणम् । शब्दातरेविभक्त्या वा धूूमोऽये अउ्वख्तीति वत् ॥ '' इपि | 

नच रतसौऽद्चित्वेन स्पराध्राग्यत्व ; ˆ“ ।वधानद्व प्रायारचत्ताथरूपस्पर 

धोग्यत्वमवगम्यते प्रायाश्त्तरूपपान इव सुरायाः । इदं च प्रायङचित्त गृहस्थस्ये- 

वाकामतः स्कनविषयं -- ब्रह्मचारिणः स्वप्ने जागरणावस्थायां च गुरुप्राय- 

स्वित्तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । यत्त॒ यमवचन--“' गृहस्थः कामतः कुयादे- 

तसः स्कन्दनं सुवि । सहं तु जपेदेष्याः प्राणायमेनिभिः सह ॥ ” इति 

तत्कामकारविषयम् ॥ २७८ ॥ 
किं च-- 

मयितेज इति च्छायां स्वां दष्टाम्बुगतां जपेत् । 

9. ख. तु व्यह पच्चगन्यारानपिीति स्पृतम्० । २. ख. तस्पदशेनात् । यत्तुमछवच ° । 
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सावित्रीमञ्युचौ दष्टे चापस्ये चाचरतऽपि च ॥ २५७९ ॥ 
स्वप्रतिविम्बमम्बुगतं चेत् दृष्टं तदा “ मयितेज इद्धियस् ” इतीमं 

मन्तं जपेत् } अश्ुचिद्रव्यदरने पुनः साधितं सवितृदेवत्यां “` तत्सवितुः 

इव्यादिकामृचं जपेत् । तथा वाक्पाणिपादाद्िचापस्यकरणे तमिव जपैत् , 

अदरेतवचने च | एतत्कामकार द्रष्टव्यम् । अकामकृते तु ^“ सुप्त्वा भुक्ता च 
्षुा च नि्न्योक्तादृतानि च।पीताऽऽपोऽष्येष्यमाणश्च आचमित्मयतोऽपि सन्" 

इति मनूक्तमाचमनं द्रष्टव्यम् । यत्त संवतवचनं--“श्षुते निष्ठीवने चेव दन्तष्िष्टे 

तथाऽरते । पतितानां च सेभव दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ ” ३5 तदस्पप्रयो- 

जने जलाभावि वा द्रव्यम् । च्रीशुद्राधिरक्षत्रवधानन्तरं ““निन्दिताधोपजीवनं” 

पठित ; तत्र च मनुयौर्गश्वरप्रोक्तान्युपपातक प्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणादपेक्षया 

वेदितव्यानि । ना्तिक्येऽपि तानि प्रायश्चित्तानि तथेव प्रयोज्यानि । नान्तिक्य- 

शब्देन च वेदादिनिन्दने, तेन जीवनसुच्यते तत्रोभयत्रापि वसिष्ठेन परायाश्च 

त्ान्तरमप्युक्त--“'नान्ञकः कच्छं द्वादरात्रं चरला विरमेनस्तिक्यःनास्तिकब्र- 

त्तिस्वतिकच्छम् ` ईति । एतच्च सङ्ृत्करण्िषयम् । उपपातकप्रायरिचत्तान्यम्या- 

सविषयाणि । यच्च शड्नोक्त--“* नास्तिको नाप्तिक्रत्तिः कतघ्नः कूटभ्यवहारी 

मिथ्याभि्यंसी इत्येते पञ्च संवत्सरं ब्राह्मणगृहे भक्ष चरेयुः '! इति यच हारतिन-- 

‹भनास्िका नाश्तिकब्रत्तिः ?' इति प्रक्रम्य ““ पञ्चतापोऽश्नावकाराजस्द्मनान्य- 

नुतिष्ठयुरिति गीष्मवषौहिमन्तेषु" इति-तदुभयमप्यवयन्ताभेनिवेशेन वड्ुकाखम्यास- 

विषयम् ॥ २७९ ॥ 

नास्तिक्यानन्तरं “्रतोपश्च”” इत्युक्तं; तव्रावकाणेस्याप्रसिद्धतात्तहृक्रणकथन- 

पूर्वकं पूायरिवत्तमाह-- 

अवकीर्णी भवेद्रता ब्राह्यचारी तु योषितम् । 

गमं पडामारम्य नेतं स विङुध्यति ॥ २८० ॥ 

्रह्मचार्युपडुर्वाणको नैष्टिक, असौ योषितं गत्वाऽकी्णी मवति । 

चरमधातोिसर्गोऽवकार्ण ,तयस्यास्तीति सोऽवकार्णी; स निकरतिदेवयेन गदेमपड्ना 

१. ख. वेदनिन्दनं०° } २. ख. तिषठयुरिते प्म । ३.२१. २९. । 
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कन 

यागे क्रत्वा विद्युद्धयति । गयैमस्य प्ते सिद्धेऽपि पुनः पञ्ुग्रहणम् “ अथ 

पञ्युकल्पः `? ईयाश्वलायनादिगृ्योक्तपडधमेपाप्त्यथम् ]. एतच्चारण्ये चतुष्पथे छो 
किकाभ्नो कार्य--““ ब्रह्मचारी चेत्छियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे ठौकिकेऽम्रौ रक्षेदैवतं 
गदेमे पञ्चुमारूभेत ” ईति वसिष्ठस्मरणात् । तथा रत्रविकाक्षिविकटेन यष्टव्यम् | 
तथा च मनुः--““अवकीणीं तु कणन रासभेन चतुष्पथे } पाकयज्ञविधानेन यजत 

निक्रैति निरि ॥" इति | पशोरमवे चरुणा यष्टव्यं--“८ निक्रईति वा चरं 
[वते निषैपेत् ! तस्य जुह्वयात्--कामाय साहा, कामकामाय स्वाहा, नित्ये खाहा, 
रक्षेदेवताम्यः स्वाहा ॥ "' ईति वसिष्ठस्परणात् | एतच्चाश्चक्तविषयं रक्तस्य पुनः 

‹“गदैभेनावक्ती्ी निक्रंति चतुष्पथे यजेत् तस्याजिनमूष्वेवाढं परिघाय रोहितपात्रः 

सप्तगृहान् मक्ष चरेत्। कशाचक्षाणः संवत्सरेण शुद्धयति ` ईति गौतमोक्तो वारषि- 

कतप समुच्चित पञ्चुयागश्चर्वो द्रष्टव्यः । तथा त्रिषवणस्नानमेककारूमोजनं च 

द्रष्न्पम्--“'्एतसमिनेनसि प्रापे वाषैा गर्द॑माजिनम् ! सप्तागारं चचे्ेक्षं खक 

परिकीर्तयन् ॥ तेभ्यो रग्येन भैक्षेण वर्तयनककाठिकम् । उपस्प्रश्ंल्लिषवणम्- 
ब्देन स विद्यु्यति |) इति मनुस्मरणात् ॥ इदं च वार्भिकम्रोत्रियत्राह्मणपर्या) 
वैस्यायां श्रोत्रियपल्थां च दष्टव्यम् । यदा तु गुणवयोत्रह्षणीक्षाजययोः श्रो- 
त्रियभार्थयोरवकिरति तदा त्रिवारषिकं द्विवार्षिकं च कमेण योज्यम् ; 
यथाऽहहटः शङ्खट्खितौ -- “गुप्तायां वैद्यायमवकीर्णः संवत्सर॒ त्रिषवण- 

¢ 

(८. ११ मयुतिषठेत्, क्षत्रियायां तु द्वै वर्षे; ब्राह्मण्यां त्रीणि वष।णि'* इत्ति | यत्- 
इरषिचेनम्--“* अवकौणभिमित्तं तु ब्रह्महत्याव्रत्तं चरेत् । चीरवास्तु 

(क्वा ५ 

षण्मासांस्तथा मुच्येत किस्निषात् ॥ ” इति तदकामतो मानवान्दिकविषयमी- 

षद्ववभिचारिणीविषय वा ॥ अलयन्तव्यमिचारितापु पुनः ““छैरिण्यां वृषल्यामवकीणेः 
सचे स्तत उदकुम्भं दद्याद्ाह्मणाय वैद्यायां चतुथकाटहारो ब्राह्मणान्भोजयेत् 

यवसमभारं च गोभ्यो, ददात् क्षत्रियायां त्रिरात्रमुपोषितो गां च दात् , गोष्वव- 

कणैः प्राजापत्यं चरेत् , षण्डायामवकौणेः पठार्भारं सासिमाषकं च दचात् ” 
इति शङ्कारिवितोेतं वेदितव्यम् । एतच्चावकीणिप्रायरचित्तं त्रैवर्णिकस्यापि 

एकक का वा ०0 ०।०।।०1। न, „4 

६.- $. ¶ ष. 9. ) २.--२३; १. ॥ २३.-२३) क; ड. 1 ७. २३. $ ७) ८2 8 

५.-- १२. १२२०३. । ६. ख. करमेण द्रष्टव्यम् । 
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ब्रह्मचारिणः समानमू--““अवकी्णीं द्विजो राजा वैद्यश्चापि स्यरणे तु । इष्टाभे- 

्षाश्ेनो नियं जुद्धयन्यन्दात्समाहिताः' इति शाण्डिल्यस्मरणात् । यदा चीस्तमो - 

गमन्तरेण कामतश्वरमधातुं विसृजति द्वा चसे बा विसृजति तदा नै्- 
तयागमात्र द्रष्टव्यम्--““ एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सर्गे दिवा स्वे च” ईति 

वसिष्ठन यागमात्रह्यातीषदेष्टव्वात् ] व्रतान्तरेषु ङच्छचन्द्रापणादिष्वतिरि- 

छब्रह्मचरथैषु स्कन्दने सयेतदेय यागमात्रं-- ““ ब्रतान्तरेषु चैवम् ` ईति 

तेनेवातिदेष्टव्वात् । स्वप्रष्कन्दने तु मनूक्त॒द्रष्टभ्यम्-- “: स्वपे सिक्ला 

ब्रह्मचारी द्विजः छुक्रमकामतः । स्नात्वाऽकमचंयिता तिः पुनमामितयृचं 
जपेत् ॥ '” इति ॥ वानप्रस्थादीनां चेदमेव ब्रह्मचयेखण्डने अवकीणित्रतं ङच्छत- 

याधिकं भवति--“'वानप्र्थो यतिध्वैव स्कन्दने सति कामतः | पराकत्रयसं- 

युक्तमवकीरणिव्रतं चरेत् ॥ " इति शाण्डिव्यस्मरणात् । यदा गाहस्थ्यपर्रहेण 
सन्यास्तव्पच्युतोवति तदा संवर्ताक्त द्र्टव्ध--- सन्न्यस्य दुमतिः करिच- 
सप्रयापात्त ब्रजेयदि । स कुयच्छृच्छमश्रान्तः षष्मासात्मयनन्तरम् ॥ '* इति । 
प्रयापत्तिगोहेस्थ्यपरिग्रहः | अत एव वसिष्ठः --““ यस्तु प्रतरजितो मूत्वा पुनः 
सेवेत मेथुनम् । षष्वषेसहस्राणि विष्ठायां जायते क्मिः।)' इति ¦ तथाः च परा 

दारः--““ यः प्र्यवसितो विप्रो प्रत्रज्यातो विनिगतः । अनाङकनिव्रत्तस्च गाह. 
स्यं चेचिकीषेति ॥ स चरेघ्ीणि कच्छाणि जीणे चन्दरायणानि च } जातकर्मा- 
दिभिः सर्वेः सखतः ुद्धिमाप्नुयाद् ॥ तत्र ब्राह्मणस्य पाण्माक्षिकः कच्छः, पुनः 

सन्न्याससंस्कारस्च, क्षत्तियस्य चन्द्रायणतरयं , वैरकस्य ङच्छत्रयमिति व्यवस्था} अथवा 

ब्ाह्मणयेव चाक्तिसक्दम्यासादपेक्षया व्यवस्थितं प्रायदिचत्तत्थ द्रष्टव्यम् । तथा 

मरणसन्न्यासिनामपि यमेन प्रायाक््चत्तमुक्त--“ जखाग्न्युद्न्धनभ्रष्टाः प्रत्रञ्यानाद्च- 
कच्युताः । बिषप्रपतनप्रायशल्लघातच्युताङ्च ये !॥ नेव ते प्रत्यवसिताः 
स्वटोकवहिष्कृताः । चान्द्रायणेन ञुद्धबन्ति तक्षङ्ृच्छद्येन बो |” इति | इद च 

चान्द्रायणतक्तकृच्छरद्यात्मकं प्रायाक्वत्तद्वय राक्तयायपेक्षया व्यवस्थित वविज्ञेयम् । 

यदा तु “ शल्लघातहतार्च ” इति पाठः तदाऽऽत्मव्यागायश्चाच्वीयमरणनि- 

१ क छ. ° पुनः सनन्याप्तसंस्कारक्च ` इति नास्ति । २ --२३. ४.। 
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[ 

मित्तस्तस्पुत्रदिशो दष्व्यः ॥ यव्पुनवेसिंषठिनोक्त--““ जीवन्ाप्मलयागी इच्छ द्वादश 

रात्रं चेत् चिरत्र चोभवसेत्” ईति तद्प्यध्यवसिनाशार्ायमरणस्भ्व कथञ्चि- 
उजीवनशाक्तयपेक्षया दरष्न्यम् } अभवाऽध्यवसायमात्रे भिरात्र , राच्रादिश्चतस्य 

दादरारा्तमिति व्यवस्था | इदं चावकीर्भप्रायस्वित्तं गुरुदारतत्समव्यतिरिक्ता- 

गम्यागमनविषय ---तत्र गुरुतरप्रायाश्चत्तस्य दर्दितववात् । न च छ्घुनाञवर्काणै- 
रतेन द्रादरवा््ायपनो्यमहापातकदोषनिहरिणसुचिततम् । न च ब्रह्मचारिवो- 

पाधिकं द्घुव्ाय्ष्त्तविधानमिति युक्त्--अश्रमान्तराणां द्ुण्यादवडत्रेहह. 
्याप्रकरणेदाश्चैतत्वात् | न चागम्यागमनप्रायश्वित्तं परथक्कतेन्यम् --त्रह्मचा- 

रेणो योषिति व्रह्मचयेश्वलनस्यागम्यागमननान्तरीयकत्वात् अतोऽन्यत्रापि य 

स्मानेमित्ते य्निमित्ान्तंर समे॒न्युल वाऽवद्यम्भावि नतैतयुथक् नेमिरिकं 
परय ; यथा -- “ अवगूयै चरेत्ृच्छूमातिङ्ृच्छरं निपातने । कच्छ 

तिङृच्डोऽसक्पति इच्छोऽम्यन्तरसोणिते ॥ ईत्यत्र॒ शोणितोत्पादने निमि- 

तेऽगूरणनिपातलक्षणं निमित्द्वयमवद्यम्भंवि नेमित्तिकं कच्छमतिङ्च्छ च 

न॒श्रयुङ्क | एवमन्यत्राप्यूहनीयम् । यत्र पुनर्निमित्तानामन्तभौवातिनयमे 

नास्ति तत्र पुनर्नमित्तिकानि प्रथक्प्रयुञ्यन्ते । निमितानि यथा--“* यदा 

-पवाणि परमायी रजघ्वलं तैकाभ्यक्तो दिवा जछे गच्छति? इति । ननु ब्रह्मचा- 

रिणो योषिति ब्रह्मचथस्वरनस्यागम्यागमनान्तसीयकत्वं नास्येव --पुत्निकागम- 

नेऽगम्थार्ममनदोषामावात् | तथा हि । न तावद्पुत्रिका कन्या--क्षतयोनिवात् । 
नापि परभायो--प्रदानार्भीवात् , नापि वेदया--अतदृत्तिलात् , नापि विधवा-- 

म्ुमरणाभावात् । जतः पत्रिकायाः क्वाप्यनन्तभीवादप्रतिषिद्धेति तत्रैव विष्ठु- 

तस्य केवल्मवकीर्णिव्रतम्, अन्यत्र विष्टुतस्य तु निमित्तान्तरसननिपातादवकीणित्रतं 

नैमित्तिकान्तरमपि प्रयोक्तव्यमिति | तदसत् । पुत्रिकाया अपि परभायास्वन्तमौ- 

वात्, प्रदानाभविऽपि विवाहसंस्कारेण संख्छतत्वात् , गान्धवौदिषिवाहपरिणी- 
न 

१, क. चावकीणे प्राय० | ३. ख. दव ्िकायपनो० । ३ ख. दोषमिई्ण पचि० | 

४. छ. गमननान्तरीयक ° । ५ ख. आपिनस्तरत् पृथ० । 5.--११. २०८. ७. छ. श्यम्मा- 
विव्यानेपित्तिकं कृच्छ नैवप्रयु्के° । ख. वरयम्भाविनस्तत्रनेभित्ति° । ८. ख. प्रयह्क । अत॒ एव 

मन्य० । ०.खे रामनान्तरीय० । 9०. क, प्रदानामातरात् । नापि क्िधवा० । ११. ख. अन्य 
विष्ठु० । १२.२३. १९. 
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तावत् | न च ^“ यस्पस्तुन भवेद्धाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां 
प्राज्ञः पुत्रिकाधभशङ्कया ॥* इति प्रतिषेधातसगोजास्विव मायौत्वं नोतपधते इति 
वाच्यम् | दृ्टाथत्वत्प्रतिषेधस्य व्यङ्घाङग्यौदिप्रतिषेधवत् । दष्टाथैत्वं च “< पुत्रिका- 
धमशङ्कया"? इति हेतूपादानात् । न च पुजाथेमेव परिणयनम् , अपि तु धम. 

थमपि । अतश्वोत्पादितपुत्रस्य शृतमायस्य धमार्थ पुत्रिकापरिणयने को विरोधः | 
प्रपञ्चितं चेतत्पुरप्तादियरमतिप्रसङ्गेन । तस्माद्रद्मचारिणो योषिति ब्रह्म 
चयैस्लरनस्यागम्यागमननान्तरयकल्वा्न प्रथ्नैमित्तिकं प्रयोक्तव्यमिति सुष्र- 
त्तम् ॥ ९८० ॥ 

ब्रहमचारिप्रायस्वित्तप्रसद्गद्न्यदप्युपपातकंप्रायस्वित्तमाह-- 

भेक्षाभिकार्ये यक्ता ठ॒सप्तरात्रमनातुरः । 
कामावर्कण इदयाभ्यां जुहयादाहूतिद्यम् ॥ २८१ ॥ 

उपस्थानं ततः कुयौत्समासि्बन्तनेन तु । 

यस्वनातुर् एव ब्रह्मचारी निरन्तरं सततरत्रं भेक्षमभेकार्यं वा यजाति असौ 

'कामावकीर्णोऽसिि कामकामाय स्वाहाः (कामावपननोऽस्म्यवपनोऽध्मि कामकामाय 

साहा" इत्येताभ्यां मन््राम्यामाइतीहंतवा ““समासिश्न्तु मरुतः समिन्द्रः संचहस्यतिः। 
समायमद्धिः िञ्चन्तां यसा ब्रह्मवचेसेन 1” इत्यनेन मन्त्रेणाभरमुपातिषठेत् । एतच 

गुरुपरिचयादिगुरुतरकायव्य्रतया अकरणे द्व्टग्यम् च यदा त्वव्यम्र॒एवोभे 
क्षाभ्रैकार्ये त्यजति तदा ““ अकृत्वा भक्षचरणमसमिष्य च पावकम् | 
अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णि्रतं चरेत् ॥" ईति मानवं द्यम् । यज्ञोपवीतविनाशो 

तु हारीतेन प्रायर्चित्तमुक्त--““ मनेत्रतपतीर्िश्वतखलर आब्याइतीडेला पुनयेधार्थ 

परतीयादसद्वैश्षमोजनेऽम्युदितेऽभिनिभुक्ते वान्ते दिवा स्मे नम््ीदरौने नप्नस्वापे 

स्म्ानमाक्रम्य हयादीनारुह्य प्ूज्यातिक्रमे चेताभिरेव जुयादाभ्रसमिन्धने स्था- 

वरससीस॒पादीनां वधे ‹ यदेवदेवहेडनम् ” इतिं कृष्मण्डीभिराञ्यं जुहुयात् ; 
सनन भ 0 

भना 

१. ख. न्यङ्ग्याङ्गयादि। २. ख. दुप्यनुपातक °| क. दप्युपपातक०। इे---र₹- ¶८७. । 
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मणिवासोगवादीनां प्रतिग्रहे साविव्यष्टसहसखं जपेद् " इति। मनव्रतपतीभिरिति- 

४८ मनोज्योतिः! इयादमनोषिङ्गाभेः “` त्वममग्ने्रतपासी '' इयादताल्ङ्ाभि- 

सिः | यथार्थं प्रतीयादिति---उपनयनोक्तमार्गेण समन्त्रकं गृह्णीयादिवयथंः । 

यज्ञोपवीतं विना भोजदानिकरणे तु -- “ब्रह्मसूत्रं विना भुङ्के विप्मूत्र 

कुरुतेऽथवा । गायञ्यष्टसहच्ेण प्राणायामेन शुष्यति ॥ इति मरीच्युक्तं द्रष्ट 

ग्यम् ॥ २८१ ॥ 
क च-- 

मधुमांसाशने कायः कच्छः रेषत्रतानि च ॥ २८२ ॥ 
प्रतिच्रं गुरोः कृता प्रसायेव विशुदधयति । 

€. 

ब्रह्मचारिणा अमया मघुमांसमक्षणे कच्छः कायैः, तदनन्तरमवशष्टानि 
व्रतानि समापयेत् । एतच्च रिष्टमोजनाहंशश्चादिमांसमक्षणविषयं--^“ ब्रह्मचारी 

चेन्मांसमश्नीयाच्छिष्टभोजनीयं कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा व्रतरोषं समापयेत्" इति । 
वामिष्ठस्मरणात् । द्रादशरात्रप्रहण तु मतिपृूवाभ्यासपेक्षयाऽतिकृच्छपर।कदेरपि 
्रप्यर्थम् | वदा तु मांसैका गनोयव्याध्यभिभूतस्तदा मांसं गुरोरुच्छिष्टं क्वा 
भक्षणीयं--“‹ स चेद्रवाधीर्थातं कामे गुरोरुच्छिष्ठं मेषज्यार्थं सरव॑प्राश्नीयात् * 
देति तेनैवोक्तत्वात् । सर्वग्रहणं मांसटद्युनायभक्ष्यमात्रसंग्रहार्थम् । तदवक्षणेन 

चापर्तव्याधिरादित्यमुपतिष्ठेत । तथा च बौधायनः-“'्येनेच्छेत्तु चिकिप्सितुं स यदाऽ 

गदो भवति तदोत्थायाऽऽदियमुपदिष्ठेत ““हंस ̀ युचिषद् 'ईति। मधुनोऽप्यज्ञानत प्राच 

नोपपत्तौ न दोषः--* अकामोपनतं मघु वाजसनेयके न दुष्यति " डति वसि- 

स्मरणात् । अन्यसुतकान्नादिमक्षणप्रायशित्तं त्वभक्षयप्राथशित्तपकरणे वक्ष्यामः । 

ञक्षाप्रतिघातादिनाः गुरोः प्रतिकूकमाचरन् पादप्रणिपातादिना गुरं प्रसाघं 

विडुद्धथति ॥ २८२ ॥ 
ब्रह्चारिप्रायरिचिततप्रसङ्गाटरोरपि प्रायङ्चिमाह-- 

कूच्छरच्रयं गुरुः कुयोन्प्रियते प्रहितो यदि ॥ २८३ ॥ 
यस्तु गुरुश्वौरोरगष्या्रादिभयाकुरपदेरे सान्द्रतरान्धकारकुङितनिशीथावक्षे 

.--२३. ११.।२. ख. सचेद्वयाधितः काम०। छ. सचेदयाधीतकाम ° । ३.- २३. ९ 

9.-२. १.२६, ७ | ५-२३ १४.। 
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कायो शिष्यं प्रेरयति स च तथा ्रेर्तो दैवान्मृतस्तदा स गुरः इच्छराणां 
प्राजपदयादीनां त्रप कुयात्। न पुनल्नयः प्राजापदयाः ; तथा सति पंथङ्किविशिनी 
संख्यानुऽपपन्ना स्यात् । न च ^“ एकादश प्रयाजान्यजति ” इतिवदावृत््यपेश्ता 
संख्येति चतुरस शछ्वरूपप्रथक्तवे संमवति--आद्च्यपक्षाया अन्याय्यतात् । यदि- 
यमुतपननगता संख्या स्यात्तदा स्यादपि कथञ्चिदाब्त्यपेश्षा, कि तूत्पत्तिगतेयम् । 

अतः “तिस आर्ज्याटतीयुहयोति ” इतिवर्स्वरूपप्रथक्त्वपिक्षयेव त्रित्वसं- 

स्याघटना युक्त ॥ २८३ ॥ 

सकटठर्दिसाप्रायस्विचपिवादमाद- 

क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातफस् । 

आयुर्वदोपदेशानुसारेणीषधपथ्यानप्रदानादिभिश्चकिल्ादिना क्रियमाण उप- 

कारो यस्य ब्राह्मणदेस्तस्मिन् कथश्चिन्धृतेऽपि पातकं नैव भवति । विप्रपरहणं 

प्राणिमात्रोपलक्षणाभैम् । अत एव “° यन्त्रण गोशिक्षत्सार्थे गूढगभेविमो- 

चने | यल्ने कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन छिप्यते ॥' इत्यादि संवतोयैरुक्तम । 

एतच प्रपञ्चितं प्राक् ॥ 

मिथ्याभिश्चंिनां प्रायश्चित्तविवक्षया तदुपयोम्यथवादं तावदाह-- 

(9.९ मिथ्या रासि क ॥ क ४। 

भिरासिनो दोषो दिः समो भूतवादिनः । २८४॥ 
(~ मे भिरास्तदोषं * क मिर्थ्यां च समादत्ते मुषा वदन् । 

यस्तु परोष्कर्षष्योजनितरोषकलुषितान्तःकरणे) जनसमक्षं॑मिध्यैवाभिद्यापं 
ब्रह्महलयादिकिमनेन कृतमिव्यायेपयति तस्य तदेव द्विगुणं भवति, । यस्तु वि्यमा- 

नमेवदोषमभरोकषिटितं जनसमक्षं प्रकाशयति तस्यापि ततातकिसमदोर्रभाक्तम् | 

तथा चाऽऽपस्तम्बः--““ दोषं बुद्धा न प्रवे: परेभ्यः पतितस्य समाख्यातो स्यात् 

परिदरेवेने धर्मेषु” ईति न केवर मिथ्याभिशंसी द्विगुणदोषमाक्; अपि ठ 

१,ख. स च य॒रुणाप्रिरता० । २ क. पृथक्स्वानिवेि० ॥ २. स्तस्मिन्देवात्कथ० । 

४. ख. समदोषभावक्तवम् । ५. क. समास्याने स्यास्परिह> । छ. समाख्यने सपदुषः 

स्यात् परिह । ६.--. २१. २०। 
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४ मिथ्याभिश्चस्तस्य यदन्यहुरितजातं तदपि समादत्ते ” इति वक्ष्यमाणप्राय- 
धित्तेऽथवादः, न पुनः पापद्वेगुण्यादिप्रतिपादनमनत्र विवक्षितं --““ निमित्तस्य- 

टघुत्वाह्टधुप्राया्चत्तस्योपदेश्ष्यमाणप्वात, इतनाश्चक्ृताभ्यागमप्रसङ्गाच्च ॥ २८४ ॥ 

तत्र प्रायश्चित्तमाह-- 

महापापोपपापाभ्यां योऽभिरसेन्मरषा परम् । 

अन्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥ २८५ ॥ 

यस्तु महापापेन ब्रह्महलयादिना गोवधाद्यपपापेन वा मृषैव परमभिशंसति 
स मासं यावनलाशनो जपशौलो जितन्दरिभश्च भवेत् । जपश्च जुद्धवतीनां कायः 
--““ ब्राह्मणमनृतेनाभिख्स्य पतनीयेनोपपातकेन वा मास्मनग्भक्षः ुद्धवती- 
रावतेयेत् ; अदसमेधावमुथं बा गच्छेत् '› इति वसिष्ठस्मरणात् | महापापोपपापम्रह - 
मन्येषामप्यतिपातकादीनासुपरक्षणम् | एतच ब्रह्मण्येव नराद्यणेनाभिश्ं सने कृते 

दर्व्यम् । यद् तु ब्राह्मणः क्षत्नियदेरभिशंसनं करोति, क्षत्तियादिवां ब्राह्मण- 

स्य॒ तदा ^“ प्रतिरोमापवदिषु द्िगुणन्िगुणो दमः | वणानामायुलखोम्येन 

तस्मादधीर्धहानितः ॥ ” इति दण्डानुसीरण प्रायाश्चिचस्य इद्धिहासो कल्पनीयौ | 
मूताभिरंसिनस्तु परवोक्ताथवादानुसरेण दण्ड।चुसारेण च तदधं कल्पनीयवब् ॥ 

तथाऽतिप््रतकिशंसिन एतदेव व्रतं पादोनम् , पातकरामिशयेसिनस्वधेम् , उप- 
पातकाभिंदाक्षिनस्तु पादः--“* तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वे स्मृतः ॥'' इु- 
पपातकमूतक्षत्तियादिवधे म्हापातकप्रायध्ित्ततुरीयाशस्य दशेनत् । एवं परकी- 
णाभि नोऽपि ततो न्यूनं कल्पनीयं--““शाक्ति चवेक्षय पाप च प्रायशित्त प्रक- 
स्पयेत्।' इति स्मरणात् । यत्तु शङ्कशेविताम्यां «“' नास्तिकः कतभ्नः कूटव्य- 
वहारी ब्राह्मणतो मिध्याभिरंसी चयते षड़षाणि ब्राह्णगृहेषु भक्ष चयः 

संवत्सरं धौतमेक्षमदनीयुः पण्मासान्वा गा अनुगच्छेयुः?" इति गुरुपरायशिच्सुक्तं 
त॒दभ्यासतारतम्यापेक्षया योजनीयम् २८५ ॥ 

अमिशिप्रायश्चित्तप्रसदादभिरस्तम्रायधित्तमाह-- 

अभिशस्तो मृषा कच्छं चरेदभ्ेयमेव वा । 
1 1 

१.--२७. ३९० ४०. २ --११. १३६. । २. घ. नोपि उपपातकाद् न्यूने ° । 
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निवेपेत्तु पुरोडाशं वायव्ये पशुमेव वा ॥ २८६ ॥ 
यः पुनभिथ्याभिशस्तः स च्छं प्राजापत्यं चरेत्, अथ्चिदैवव्येन वा 

पुरोडाशेन यजत, वायुदेवत्येन वी परञ्युना । एषां च पक्षाणां राक्तिसंमवयिक्चया 
ग्यवस्था । यत्त वसिष्ठेन मासमन्मक्षणमुक्तम् “८ एतेनैवाभिश्चस्तो व्याख्यात ?› ईति 
इति तदभिश्चस्तस्येव किञ्चित्काठमङ्कत प्रायर्चित्तस्य सतो द्रष्टव्यं--“‹ संवत्स- 
राभिशस्तस्य दुष्टस्य द्वियुणो दमः।'इति दण्डातिरेकददयैनाद्॥ यत्त पैदीनसिनोक्त-- 
^ अदरतेनाभिस्यमानः इच्छं चरेन्मासं पातकेषु महापातकेषु द्विमासम् ›' इति 
तदपि वासिष्ठेन समानविषयसू । यत्तु॒॒बौधायनोक्त--*“ पातकाभिशेभिने इच्छ, 
तदधेमभिशस्तस्य ” दरति--तदुपपातकादिविषयम् , अशक्तविषयं वा । एवमन्ये- 
षामय्युच्चावचप्रायदिचत्तानामभिर,स्ताविषयाणां काठराक्च्यायपेक्षया न्यवस्थाज्ञेया ; 

यथाऽऽह मनुः--““ षष्ठान्नकालता मासं सदहिताज एव वा | शह भश्च शाकटो 

नियमपाङ्गानां विद्योघनम् | ईति । अपाङ्कानां मध्ये अभिश्चस्तादयः पठिताः | 

यदयप्यत्राभिद्स्तस्य निषिद्धाचरणं नोपर्म्बते, तथाऽपि मिथ्याभिद्यस्तलिङ्गानु- 

मितभाग्वीयनिषिद्धाचरणाप्रवेनिबन्धनमिदं प्रायरिचित्तं कमिदष्टानापिवेति न 
विरोधः | २८६ ॥ 

के च- 

अनियुक्तो भातजा्यां गच्छंशान्द्रायणं चरेत् । 

यस्तु नियोगे विना श्रातुरजयष्ठस्य वा माया गच्छति स चान्द्रायणं चरेत् । 

एतच सक्रदमतिप्रवेविषयं द्श्म्यम् । यत्ते शाह्व चन--“* परिवैत्तिः परिवेत्ता च 

संवत्सरं ब्रह्मणगृहेष् भक्षं चरेयातां य्येष्ठभायामनियुक्तो गच्छंस्तदेव कैनिष्ठभायी 
नव इति तत्कामकारषिषयम् ॥ 

(कि 

* ८ देवङृतस्थैन सोवजनम सि ` इत्यादिकं शाकरुशालासूक्त तेनहोम इत्यथे इति 

केचिदतटिप्पण्यामूचुः । तन्न । शाकरुहोमस्य ततो भिन्नत््रात् । तथाहि ॥ 
(कायाकाय 1 क = 

१. ल. वायुदैवलेन वा पुरोडशिन यनेत । वायुदैवलयनवाप्चना° । २.--२४. ३७. । 

२.--२. ¶. &०; ° 

(म त 1 
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कि अ 

त्रिरात्रान्ते घृतं प्रादय गत्वोदक्यां विड्द्धयति ॥ ‰<८७॥ 

यः पुनरुदक्यां रजस्वलां स्वभायौमपि गच्छति स ॒तिरात्रसुपोष्यान्ते घृत 

प्रार्य बिशुद्धयति । इदमकामतः सङृद्रमनविषयम् । तेत्रैवाभ्यासे ‹'रजस्वकगमने 

सप्तरात्रम् " इति शातातपेनोक्तं द्रष्टव्य, कामतः सङ्गद्रमनेऽप्येतदेव । यन्त॒ 

बह््सवर्तनोक्त--““रजखलां तु यो गच्छेद्रभिर्णी पतितां तथा । तस्य पापवि- 

छद्धय~मतिच्छं विरोधनम् ॥? इति तत्कामतोऽम्यासविषधम् । यद्पुनः शङ्खुन 

त्रिवा्भिकमुक्त--“* पादस्तु शद्रहव्यायामुदक्यागमने तथा । "” इति तत्कामतोऽ- 

यन्तानबच्छिनाम्य।सविषयम् । रजस्वखायास्तु रजस्वखादिस्परे प्रायश्चित्तं स्षृयन्त- 

रोक्तं द्रष्टव्यम् | तथा च ब्रहद्सिष्ठः--.“* स्पृष्टे रजस्टेऽन्योऽन्यं सगोत्रे त्वेक- 

भतेके । कामतोऽकामतो वाऽपि सदयः स्ननिन शुद्धयतः॥** इति | असपल्योस्तु 
सवशयोरकामतः स्नानमात्रम्ू--““ उदक्या त॒ सवणो या स्पृष्टा चेत्स्यादुदक्यया | 
तिन्नेवाहनि खात्वा शुद्धिमाभोयसंरायम् ॥ ? इति माकंण्डयस्मरणात् | यत्त 

कदयपवचनं--- ^“ रजस्वला तं संस्पृष्टा ब्रह्मण्या ब्रह्मणी यादे । एकरात्र 

निराहारा पश्चगन्येन द्द्धयति |) इति तत्कामकारविषयम् । असवणांस्पश तु 
बृहद्रसिष्ठिन षिशेषो दरितः--“' स्पृष्टा रजस्वखाऽन्योन्य ब्राह्मणी सूद्रजाऽपि च | 
छृच्छेण शुष्यते पवा दद्रा दानेन शुद्धयति ॥'” दनेनेति पादङृच्छप्रल्(म्नायभूत- 

निष्कचतुर्थाशदानेन शुद्धपति । ¢“ रजस्वलान्योन्य ब्राह्मणी बैदेयजाऽपि च । 
पादहीनं चर्व पदङृच्दर तथोत्तरा ॥ स्पृष्टा रजस्वखान्योन्यं ब्राह्मणी क्षुलिया 
तथा । कृच्छर्धाच्छ्ध्यते पव तृत्तरा च तदधेतः ॥ स्पृष्टा रजखलान्ऽयोन्थ क्षत्रिया 
दूदजाऽपि च । उपवासैनिभिः परवा व्वहोरत्रेण चोत्तरा । स्पृष्टा रजस्वरान्ऽयोन्यं 

्षल्निया वेैरयजाऽपि च | त्रिराजाच्रुध्यते पूर्वो वहोरात्रेणं चचरा ॥ स्पृष्टा 
रजसखलान्ञयोन्यं वेशया श्रौ तथेव च। त्रिरात्राच्छुध्यते पवां तुत्तरा च दिनद्वात्॥ 
वणोनां कामतः स्प शद्धिरेषा पुरातनी ॥ `” इति । अकामतस्तु बरहद्धिष्णु- 

१. ख. किं चाह-त्रिरा० | २, घ. न्योन्ये सवर्णेते° । ३ घ. कमादकामण 
४. ख. छ. पूवायद्रीदाने° । ५, ख. रत्रेण चोरा० । &. ल, वैदयाभूर्दतये ° । 
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नोक्तं स्नानमाचं--*“ रजस्वखं हीनवर्णी रजखखा स्पृष्ट न तावदर्नायाद्यावन्न 
शद्धा शद्धा स्यात् ; सवणामधिकव्णी वा ष्टा सद्यः स्नात्वा जुद्धयति ” इति 
चाण्डाखादिस्परे तु बुहद्रसिष्ठेन विशेषः उक्तः--“: पत्तितान्यश्चपाकेन संस्पष्ट 

चेद्रजस्वलखा । तान्यहानि व्यतिक्रम्प प्रायस्विचं समाचरेत् ॥ प्रथमेऽह्वि त्रिरात्रं 
स्ा्ितीये द्वहमेव तु । अहोरात्रं तृतीयेऽ हि परतो नक्तमाचरेत् ॥ सूद्रयोच्छिष्टया 
स्पष्टा द्युना चद् दबहमाचरेत् ।' इति। ““तान्यहानि भ्यातिक्रम्य!" अनाराकेन नीतेति 

यावत् ¦ एतत्कामतः स्यरोविषयम् ; अकामतस्तु ““स्जखला तु संस्पष्टा चाण्डाखान्य- 
श्ववायसैः । ताव्तठननिराहारा यावत्कारेन शुद्धयति ॥" इति बोधायनोक्तं द्रष्टन्यम्। 
यस्पुनस्तेनवेक्त --“ रजखटा तु सेदृष्टा म्रामकुक्कुटसुकरेः । श्वभिः स्नाता 
क्षिपित्तावद्ावच्चन्द्रस्य दशनम् ॥ '" इति तदसाक्तिविषयम् ] यदा तु मज्ञानायाः 
श्ादिस्परो मवति तदा स्छरयन्तरे विशेष उक्तः -“ रजस्वला तु सुज्ञान, 

शान्वयजादीन्सपृशेयदि । गोमूत्रयावकाहारा षडात्रम विशुध्यति । अशक्तौ काञ्चनं 
ददाद्विमेभ्यो वाऽपि भोजनम् ॥ › इति । यदा तच्छिष्यो; परस्परस्पक्षीनं मवति 

तदा “' उच्छिषटोच्छिष्टसंस्यृष्टं कदाचिष्छी रजस्वला | इच्छरेण शुध्यते पूर्वा शद्रा 
दनिरुपोषिता ॥ ” इत्यविणोक्तं द्रष्टव्यम् । यदा तूच्छिष्ठान् द्विजान् रजसा 

स्पृशाति तदा “° द्विजान्कथश्चदुच्छिष्टान् रजस्था यदि संस्पृरेत् । अधोच्छिष्टे 

त्वहोरात्मूरध्वाच्छि्टे भ्यं क्षिपत्।' इति माकण्डयोक्तं द्रष्टभ्यम् । एवमवकी- 
णिप्रायश्ित्तप्रसङ्काव्कानिचिदनुपातकप्रायाश्चेचान्यपिम्याल्याय प्रकृतमनुसरामः । 

तत्रावकीणानिन्तरं “सुतानां चैव विक्रयः” इ्युक्तम् तत्र॒ मनुयोगीश्वरोक्तानि तरै- 
माकषैकादीनि कामाकामजातिशक्तयायपेश्षया प्ूववद्ूथवस्थापनयिानि । यत्त॒ राङ्कव - 

चन--“देवगृहप्रतिश्रयोद्यानारामसमभाप्रपातडागपुण्यसेतुुतविक्रयं तवा तप्तक्च्छं 

चरेत् "* इति, यच्च पराररेणोक्तं -“धविक्रीय कन्यकां गां च ष्टं सान्तपनं चरेत्” 

इति ठदुभयमप्यापद्यकामतो द्रष्टम्यम् । कामतस्तु “° नारीणां विक्रयं क्रत्वा 
चरेच्चान्द्रायणत्रतम् । दविगुणं पुरुषस्यैव त्रतमाहुमेनीषिणः।।" इति चतुर्वि्चतिमतोक्त 

द्रष्ट्यम् । यन्त वैरठीनसिनोक्तम्--““ आरमतडागोदपानपुष्करिणासुङ्ृतसुतषिक्रये 
त्रिषवणस्नाय्यधःश्चायी चतुथकालाक्षरः संवत्सरेण पूतो भवति इति तदेकपुत्र- 

न न 

१, ख च्डिष्टयास्पृष्टार । २. क. दयुपपातक० | ३ पा० २६६५ 
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विषयम् । तदनन्तरं ““ घान्यकुप्यप्ुस्तेयम् " इ्युक्तम् ; तत्परायध्चि्तानि च 

स्तेयप्रकरणे प्रपञ्चितानि ॥ २८७ ॥ ९८८ ॥ 

अनन्तरम् “अयाञ्यानां च याजनम् ” इ्युक्तं तत्र प्रायर्विनमाह-- 

तरीन्कुच्छरानाचरेद्ात्ययाजकोऽमिचरन्नपि । 

वेद््ावी यवादयब्दं यक्ता च रारणागतम् ॥ २८९ ॥ 

स्तु सावित्रीपातितानां याजनं करोति स ॒प्राजापयप्रमृतीत्रीन्छृच्छ- 
नाचरेत् । तेषां च गुरुख्घुभूतानां ङच्छणां त्रिं निमित्तगुरुधुभावेन कस्पनी- 

यम् । तथा अभिचरनपि ” इदमेव प्रायाश्चित्तं कुयात् ; एतच्चाभिदाघयातताधि- 

व्यतिरेकेण षैट॒स्वभिचरन पतति-वसिष्ठस्मरणात् । अपिशब्दो दीनयाजकान्त्ये- 
ष्याजकयोः संग्रहाथेः । अत एवोक्तं मनुना--““ ब्रात्यानां याजनं कृत्वा 
परेषामन्यकमै च । अभिचारमहीनं च तिभिः कर र्यपोहाति ॥ "` इति । 
परेषामन्तयक्मूव्यत्यन्ताम्यासविषयं, शूद्रान्त्यकमेविषयं वा-प्रायरिचत्तस्य गुरुत्वात् | 
अहीनो द्विरात्रादिद्रीदशचाहपर्थन्तोऽद्गणयागः । यत्त रातातपेनोक्त-‹ पतितसा- 
वित्रीकानोपनयेत् नाध्यापयेत् यतानुपनदध्यापयेद्ाजयेद्य स॒ उदारुकत्रतं चरेत् 

इति तत्कामकारविषयम् । उदाककव्रतं च प्राग्दाशैतम् एतच्च कच्छत्रयं साधारणो- 
पपातकप्रायार्चिचस्यापवादकम् | अत उपपातकसाधारण प्रायश्चित्तं शूद्राययाज्यया- 
जने व्यवतिष्ठते | तत्र कामतचरेमािकम्, अकामतस्तु योगीश्वरोक्तं मासव्रतादि)। 
यत्त॒प्रचेतसा शूद्रयाजकादीन परि्वोक्तमू--^“ एते पञ्चतपोभ्रावकाराजर' 

शयनान्यनुपिषठेयु; कमेण म्रीष्मवषौहेमन्तेषु मासंगोमूत्रयावकवर्नीयुः"' इति । 
तत्कामतोऽभ्यासविषयम् यत्त॒ यमेनोक्त -- “° पुरोधाः सुद्रवणेस्य ब्राह्मणो यः 
प्रवतेते । सेहादथेप्रसङ्गादा तस्य च्छो विशोधनम् |” इति तदराक्तविषयम् | 

भ्यच्च पेठीनसिनोक्त--““शुद्रयाजकः सर्वद्रभ्यपरित्यागादूतो मवति प्राणायाम- 

सहसरघु दशङ्कत्ोभ्यस्तेषु ” इति-“तदप्यक्ामतोऽभ्यासपिषयम् । यत्तु गातेमनोक्त 

--निषिद्धमन्तप्रथोगे सहस्वागुपति्ठेत् इति निषिद्धानां पतितादीनां याजनाध्याप- 
क न ० ००० 

१. पा० । २६७. । २. ख. व्यतिरेकेषटस्वमिच ० । क. केणषसटकमिचरन्पत° । छ. 
व्यतिरेकेण्रटस्वनमिचरन्पत० । ३.--११. १९७.। ४. क. सहखवाकारचेति° । छ. सहस 

वाकरि्चिदिति° । ५.--२२. २३..। 
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नास्मके मन्त्रप्रयोगे बहुशोऽभ्यस्ते प्राज्कतं ब्रह्मच्ैमुपरिषटं॑तत्कामतोऽभ्या- 
सविषयम् | ““ यः स्वेदं विष्ठावयति, यश्च रक्षणे क्षमोऽपि तस्करव्यतिरिकतं 
रारणागतमुपेक्षते सोऽपि संवत्सरं यवोदनं भुज्ञानः डुद्धथति । तत्र विष्ठवो 
नाम॒ पवेचाण्डाङ्रोत्रावकारायनध्ययिष्वभ्ययनम्, उप्कर्षहेतेरेधीयानश्य ' किं 
पठसि नाशितं लयाः इत्येवं पयेनुयोगदानं वा विष्डावनमुच्यते । अत॒ एवोक्तं 
सश्यन्तरे--““दत्तादुयोगानध्येतुः पतितान्मनुरत्रवीत्॥।! इति । यत्त वसिष्ठनोक्त-- 
“^ पतितचाण्डाख्छवश्रावणे त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन्; सहसख्रपरमं वा 

तदम्यस्यन्तः पृता भवन्तीति विज्ञायते ईति एतेनैव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्या- 
ताः; दक्षिणात्यागाच्च प्रता भवन्तीति विज्ञायते” ईति तद्बुद्धिपूवैविषयम् । 

यत्त॒ षटुत्रिशन्मतेऽभिदहितं-““चाण्डारश्रोत्रावका त श्रतिस्मृतिपाठे एकरात्रमभोजनम् "` 
इति तदबुद्धिपुवेविषयम् । यदा सपायन्तरागमनमात्रं मवति न पुनस्तत्राधीते 

तदाऽपि प्रायश्चिचचं यमेनोक्त--““ सपेष्य नकुरष्याथ अजमार्जारयोस्तथा । 

मूषकस्य तथोष्ट्य मण्टरकस्य च योषेतः ॥ पुरुषस्यैडकस्यापि श्युनोऽश्वस्य खरस्य 
च। अन्तरागमने सयः प्रायस्चिचमिद् श्वण्॥ त्रिरात्रमुपवासश्च त्रिरनलश्चाभेषेचनम् | 

ग्रामान्तरं वा गन्तव्यम् जानुभ्यां नात्र संशयः।॥' इति । पितृमातृपुतत्याग- 

तडागारामविक्रयेषु मनुयोगीश्वरोक्तोपपातकसाधारणप्रायश्चित्तानि पववञ्जातराकै- 
गुणादेपक्षया योञ्यानि । तत्र पितृमात्रादियागस्य ^“ अकारणे परियक्तु +माता- 

पित्रोगैरोस्तथा।' इत्यपराङ्कमध्यपागचानीमे्मापि प्राय वत्तं भवति : यथाऽऽह 
मनुः -- ^“ षष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा { दामाश्च शकटा 
नित्यमपाङ्गानां विद्योधानम्।” ईति । अपाङ्कास्च श्राद्धकाण्डे “धे स्तेनपति- 

पञ्कीबाः ” इत्यादिवाक्येदक्चैताः । तडागारामपिकरयेषु च॒ कतिचिद्विशेषप्रा- 
यश्िच्ानि सविषयाणि सुतविक्रयप्रायश्चिचकथनावसरे कथितानि । अनन्तरे 
‹'कन्यीसंदूषणम्  इचयुक्तम् । तत्र च त्रेमासिचेन्दायणाके वणीनां सवणौ- 

विषये याञ्यानि । आनुलोम्ये पुनमांसिकपयोऽरनं प्राजापत्यं वा--““ सकामा- 

4.--२३, ३७, ५. । २.--२३. ३९. । २.-- ११. २००. } ४. ख. न्यायादू° | 

५, ख. त्रेमासिकदटैमाक्िकचन्द्रयणादयीति वणौ ° । 
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वनुङामेपु न दोषस्त्वन्यथा दमः ॥* इति दण्डास्पत्वदशनात् ! यन्तु शाङ्कुनोक्ते 
--*“ कन्यादोषी सोमविक्रयी च छृच्छमन्दे व्रतं चेरेयातां इति, यच्च हारीतवचनं 
--““ कन्यादृषी सोमविक्रयी वषरीपतिः कौमारदारत्यागी सुराम्यपः शयूद्रयाजको 

गुरोः प्रतिहन्ता नास्तिको नास्तिकब्रल्तिः कतघ्रः कूटग्यवंहारी ब्राह्मणद्वारिघ्नो मिथ्या- 

भिरांसी पतितसंन्यवहारी मित्रध्रुक् शरणागतघाती प्रतिरूपकव्रत्तिस्येते पञ्च तपो- 
श्रावकाशजर्शायनान्यवुतिष्ठेयुभ्रीष्मवषाहेमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकमरनीयुः ॥*' इति 

तदुमयभयमपि क्षत्रियवेशययोः प्रातिरेम्येन दुषणे योञ्यं ; शूद्रस्य त॒ 

वघ एव--““ दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ ” ईति वधदशेनात् । 

परिषिन्दकस्य याजनकन्याप्रदानयोः कोरटिव्ये शि्टाप्रतिषिद्धनरतरोपे आत्मा- 

थपाकक्रियारम्भे मयपच्लीनिषेवणे च साधारणोपपातकप्रायाश्चत्त प्रागवद्रयवस्था- 

पनीयम् । आद्ययोस्तु विशेषप्रायास्चित्तानि परिवेदनायाज्ययाजन प्राया$चत्तकथ- 
नपरस्तेवे दाश्षितानि । अनन्तरं ““ खाध्यायत्यागः ” इत्युक्तम् । ततर भ्यसनाः- 
सक्तां व्यो ¢ अधीतस्य च नाशनम् इति ब्रह्महत्यासमप्रायश्चि्तमुक्तम् । 

शाष्ठश्रवणाद्याकुरुतया लगे तु तैमासिकादुपपातकप्रायश्चित्तानि जातिरक्सय- 
प्रेक्षया व्यवस्थापनीयानि । यत्त॒ वरिष्ठनक्त--“ बरह्मोच्छः कच्छं द्वादशरात्रं 

चरित्वा पुनरूपयुज्ञीत वेदमाचायात् इति तदत्यन्तापद्विषयम् । अद्चित्यागेऽपि 

तेनेव विशेषो दरितः--““ योऽग्रीनपविध्येत्स ष्टं दादरारात्रं चरित्वा पुनराघेयं 

कारयेत्? इति । द्वादरारात्रप्रहणसुत्सन्कारपेक्षया प्राजापत्यादियुरुख्घुकच्छणां 
्रप्यथमू । तत्र॒ मासद्वये प्राजापलयं, मासचतुषटयेऽतिङ्च्छः, षण्मासोच्छिनने 
पराकः, षन्मासादृध्व योगीश्वरोक्तान्युपपातकसामान्यग्रायशवत्तानि काायपेक्षया 

योज्यानि, संवत्सरादर््वं तु मानवं तैमायिकं द्वैमासिकाभेति व्यवस्था । एतच्च 
नास्तिक्येन लयागविषयम् | तथा च व्याघ्रः“ योऽग्निं यजति नास्तिक्या्परज्ञा- 

१.--ख. मन्भर्षं चरे° । २. ख. व्यवहारीपतरधरुक० । ३. व्य० २८८, । 
४ ख. याजनं कन्या । ५. ख. याञ्यायाजन० | §. प्रा २३९. | ७, ख. 

सनस्यागे । ८. ख. क्षयायोज्यानि । यन्त॒ ° । ९. छ. मानवं तरेमातिके इति० । 
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पत्यं चरेदह्िजः ” इति । यदा तु प्रमादाच्यजति-तदा भारद्राजगृह्ये विष 

उक्तः--“ प्राणायामदातमात्रिरात्रादुपवासः स्यादाविंशातिराजात् , अत ऊष्वे- 

माषष्टिरात्रत्तिघ्ा रात्रीरुपवसेदत ऊष्वमासवत्सरात् प्राजापत्ये चरेत् , 
अत र्ध्व काठङ्बह्खे दोषगुरुत्वम् * इति । यदा त्वारस्यादिना त्यजति 

तदापि तेनैव विङेष उक्तः -- “' द्रादशाहातिक्रमे व्यहभुपवासो, मासाति- 
क्रमे द्वादशाहमुपवासः, संवत्सरातिक्रमे मासोपवासः, पयोभक्षणं वा '? इति । 

संवत्सरादूर्ध्व तु बृद्धहारीतेन विशेष उक्तः--““ संवत्सरोत्सनेऽग्रिहोते च- 

न्रायणं कृत्वा पुनरादध्यात् , द्विवर्षोत्सन्ने चान्द्रायणे सोमार्यनं च कुयोद् , 

द्विव्षीत्सन्ने संवत्सरं कच्छमम्यस्य पुनरादभ्यात् 2 इति । सोमायनं च 

कृच्छकाण्डे वक्ष्यते । राङ्कुनापि विशेष उक्तः-“ अग्न्युत्सादी «वत्सरं 

प्राजापयं चेदं च दथात्” इति । सुतलयागे अन्धुलयागे च त्रैमासिक 

गोवधव्रतं कामतः, अकामतस्तु यो्गश्वराक्तं व्रतचवुष्टथं शक्तयादपेक्षया योज्यम् । 

दरमच्छेदे प्रायाश्वत्तं प्राजक्तम् | दलीप्राणिवधवक्ीकरणादिभिजीवने तिटेश्चुयम्त्र- 

प्रवसने च तान्येव प्रायश्च्तानि तथैव योज्यानि । व्यसनेषु च दूतम्रगयादिषु 
तान्येव त्रतानि तथेव योज्यानि । यत्तु बीधायनेन--*“ अताञ्चिकराणि दूतम- 
भिचारोऽनाहितग्नेरुच््डरतिः समावृत्तस्य चैक्षचयी तस्य च गुरकुटे वास ऊर्व 

चतुर्भ्यो मासेभ्यो यश्च तमध्यापयति नक्षत्रनिर्देशनं चेति द्वादरामासाद्धराद्डाधे- 

मासान्द्रादशाहान्द्राददाषडदान्द्रादराज्महांर्च अ्यहमेकाहमियज्जुचिकरनिर्देरा 1” इति 

यूते वािकव्रतसुक्तंतदमभ्यासविषयम् । यत्तु प्रनेतसोक्तम्--““ अच्रतवाक 

तस्करो राजभुत्यो इृक्षारोपकढत्तिगेरदोऽग्रिदोऽश्वरथगजारोहणवत्ती रङ्गोपजीवी 
श्वागणिकः श्दरोपाध्मायो वृषीपतिमोण्डिको नक्षत्रोपर्जावौ श्वृत्तिः ब्रह्मजीरवी 

ववेक्षित्सको देवलकः पुरोहितः कितवो मद्यपः कूटकारकोऽपलयविकयी 

मनुष्यपद्युविकरेता चेति तानुद्धरेसमेय न्यायतो ब्राह्मणन्यस्थया सवे- 

द्न्यलयाने चतुथकाटाहाराः संवत्सरं त्रिषवणमुषस्पृशोयुस्तस्यान्ते देवपितृतपेणे 

गवारक चेयेवे व्यवहाया ” इति तदपि बौधाथनीयेन समानविषयम् । 

श्वागणिको थः खगणेन जीवति | भाण्डिको बन्दि्यतिरिक्तो रज्ञ 

१. ख. सोमपानं च" । 
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तूर्यादिस्वनैः प्रनोधयिता- बन्दिनः परथगुपादानात् | उवद्रत्तिः सेवक. । ब्रह्मजी 
वी द्विज॑कार्यिष्रं मूल्येन परिचारकः । मनूक्तान्यप्यपङ्केयप्रायश्चित्तानि “ षष्ठा- 

नकारता मासम् ” इत्यादीनि जात्यादपेक्षया योञ्यानि-तदुक्तापङ्कयमध्येऽपि 

कितवादिव्यसनिनां पठितलवात् । आत्मकविक्रये द्सेवायां च सामान्यप्राय- 

दिचित्तनि प्राग्वदेव योञ्यानि । यन्न॒ बोधायनेनोक्त--““समुद्रयानं ब्राह्मणस्य 
न्यास्रापह्रणं सर्वापण्यर््यवहरणं भम्यरतं शुद्रसेवा यश्च शद्रायामभिजायते 
तदपत्यं च भवति तेषां तु निर्देशस्चतुथकारं मितभोजेनः स्युरपोभ्युपेयुः 
सवबनानुकल्पं ्थानासनाम्यां विहरन्त पतेभिवेर्षस्तदपन्नन्ति पापम्» इति-- 

तद्रहूुकार्सषवाविषयम् । हीनजातिमिः सख्य तु उपपातककामान्यप्रायरिचित्ता- 

नयेव । यत्त प्रचतसोक्तं--“ मित्रभेदकरणादहोरात्रमनङनन् हुता पयः पिवेत् 
इति तददहीनसख्यमेदनविषयम् । रनवानिनिषवणेऽप्युपपातकसतामान्यग्राय- 

क्चिचानि योज्यानि । यत्त॒ श्ातातपनोक्तं -- “ ब्राह्मणोराजकन्याप्वी छर 
दादशरत्रं चरित्वा निविरेत्तां तु चोपयच्छेत् ; तेदयप्र्ी तत्पृच्छ शद्रपूषौ तु 

कच्टरातिकृच्दं ; राजन्यरं चेदरेरयापूर्धी कृच्छ्रं द्वाददारात्रं चरिता निविशेत चोपयच्छेत् ; 

शद्रा प्रवी लतिङ्कच्छ ; वेदथशेच्छरदापूौ वतिङृच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा तां चोप- 
यच्छतेति तत्र निवेशात्तां चोपयच्छेदिति शच्छानुष्ठानोत्तरकारं सवणौपरिणयना- 
ृध्व ती ज॒ राजन्थादिकामुपयच्छेदित्यथेः । इदं चाज्ञानविषयं, ज्ञानतस्तूपपातक- 
सामन्यप्रायश्चिततं न्यव्थितमेव द्ष्टन्यम् । साधारण्तीसंमोगे च ““ हनियोनि- 

निषेवणम् ” इवयुक्त; तत्रापि"  पञ्ुवेदयाभिगमने प्राजापलय विधीयत इति संवर्तो- 

त्तमकमतली त्रष्टन्यं ; कामतस्तु यमेनोक्तं॒दष्टव्य--“* वेदयागमनजं पापं व्य- 

पोहान्त द्विजातयः. । पीला सक्ृत्सक्ृत्तप्तं सप्तरात्रं कुरोदकम् ॥” इति । 
उपपातकसामान्यंमरायस्चिच्तानि च क।माकामतोऽभ्याप्षपिक्षया योज्यानि तत्र 
मत्याभ्यासे तु ^ प्रातिनिमित्तं नेमित्तिकमावर्तत “ रति न्यायात् प्रतिनि- 

भित्तं नैमि्तिकाड़तौ प्रसक्तायां छोगाक्षिणा विशेष उक्त--““ अम्यासेऽहर्मणा 
{1 यो स 9 

१.--ख. जीवी ब्रह्मणकर्यै ०। २. --१ १. २००. । ३ क, भूम्यनलय ययुद्र० । ३. क. 

थते तदापल्यं च । ४ छ. एतखिमिधे° । ४. छ. श्यापूवीं कृच्छरातिकृर° । 
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इदविमोसादवोक् विधीयते। ततो मासगुणा बृद्धिर्यावत्संवत्सरं मवेत्। ततः सेवत्सरगुणा 
यावत्पापं समाचरेत् ॥'” इति इदं मतिप्रवैविषयम्¦ ५ मतिवावृत्तौ तु चतुर्विरातिमते 
विरेष उक्तः--““ सङ्ृत्कते तु यप्रोक्तं श्रिगुणं तच्िभिर्दिनैः । मासाञ्चगुणं 
प्राक्त षण्मासादशधा मवेत् ॥ सवत्तरातपञ्चदशं च्यब्दादह्विशगुणे भवेत् । ततेाऽप्येयं 

प्रकम्य स्याच्छातातपवचो यथा |` इति ॥ यत्पुनः ^“ विघेः प्राथमिकादस्मात् 
दितीये द्विगुणं चरत् ।' इति प्रतिनिमित्तमाब्रा्िविधायकं तन्महापातकविषय- 

मिव्युक्त प्राक् । यत्त यमेन साधारणच्लौगमनमिक्घव्य गुरतस्पत्रतमातिदिष्ट--*“गुरः 
तस्पत्रतं केचित्केचिचान्द्रायणत्रतम् । गो्तस्येच्छन्ति केचिच्च केवचिदेवावकी्णिनः। 
इति ^“ एतच्च जन्मप्रभूतेसानुबन्वानवच्छनाम्यासतविषयम् । अनन्तरं “° तथे- 
वानाश्रमे वासः''इत्युक्तम् | तत्र हारीतेन विशेष उक्तः-“अनाश्रमी संवत्सरं प्राजापयं 
छृच्टर चरित्वाऽऽश्रममुपेयात् , दितीयेऽतिकृच्यं , तृतीये छर्च्दीतिकृच्यमतऊष्वं चन्द्रा- 

यणमू ” इति एतदसमवविषयम्, समवे तु समान्येनोपपातकप्रायश्वित्तानि 

कामाकामतो व्यवस्थापनयिा'"" | परपाकराचेत्वासच्छ्राधिगमनाकराधिकारभा- 
याौकै्रयेषु च मनुयोगश्वरप्रतिपादितोपपातकसमान्यप्रायश्चित्ता जातिशचक्तेयुणाय- 

पेक्षया व्यवस्थापनीयानि ॥ २८९ ॥ 

‹'मार्याया विक्रयन्वेषाप् ` इयत्र चशब्दो मन्वादाक्ताससरपिम्रहनिष्दितान्(दीनपुपटक्ष 

णाथौपिदयुक्तम् ; तत्रासत्मापषमरहे प्रायर्वित्ताविशेषमाह- 
> 9 

गोष्ठे वसन्ब्रह्मचारी मासमेकं पयोबतः । 
र [क > म ऽस ९ 

गायत्रजिप्यानरतः शध्यतऽसलखतय्महयत् ॥ २९० ॥ 

यस््वसस्पतिग्रहं निषिद्धपमतिग्रहं करोति स ब्रह्मचशेयुक्तो गोष्टे वसन् 
गायत्रीजप्ञीटो मासं पयोव्रतेन जुद्धअतीति । प्रतिग्रहस्य चासच्वं दातुजातिकम- 

निबन्धनम् । यथा चाण्डाखदेः पतितदिश्च तथा देशकारुनिबन्धनं च 
यथा कुरुकषत्रोपरागादौ तथा प्रतिग्राह्यदन्यानेबन्धनं च, यथा--मुरामेषीगृतश- 
य्योभयतोभुल्यदेः । यदा तु पातितादमेध्यारेकं प्रतिग्रह्णाति तदेतगुरप्राय- 

१. प्रा० २४१.) 
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शित्तं॑दष्टव्यं--व्यतिक्रमद्रयदरोनेन निमित्तस्य गुरुत्वात् । तत्र जपे मनुना 
संख्याेरोष उक्तः--““ जपित्वा त्रीणि साविव्याः सहस्राणि समाहितः । 
मासं गोष्ठे पयः पीला मुच्यतेऽसप्मतिग्रहात् ॥ ” इति । प्रसह त्रिसहस्रजपो 
दष्टव्यः--मासमिति द्वितीयया त्रिसहस्रसंस्याकस्य जपस्य पतिदिवसव्यापि- 
त्वावगमात् । यदा तु न्यायवतित्राह्मणदेः सकायाननिषिद्धं मादक गृह्णाति 
पंतितादेवां भूम्यादिकमामीषिद्धं तदा षटुत्रिशन्मतोक्तं॒दष्टव्यं -- पविते्टया 
विद्युद्धयन्ति सर्वे घोराः प्रतिग्रहः । एन्दवेन मृगरेष्टपा कदाचिभ्मत्राधेन्दय 
देव्या लक्षजपेनेव इद्धवन्ते दुष्परतिग्रहात्॥ इति । यत्त बृहद्धारीतवचनं-- 
“राज्ञः प्रतिम्रहं छत्रा मासपप्एु सदा वसेत् । षषे कारे पयोभक्षः पूरणे 
मासे प्रमुच्यते । तपैयित्वा द्विजान्कामैः सतनं नियतत्रतेः ›› इति तदर्वो- 
्तविषयेऽम्याप्ते दष्टन्यम् | अथवा पतितादेः इुरक्षत्रोपरागादौ कष्णाजिनाि- 

(प 

परतिग्रहविषयम्. । तथा पतिप्राहयद्व्याश्पतया प्रायश्ित्तास्पत्वम् ; यथाऽऽह 
हरतिः ---' 'मणिवासो गवादीनां प्रतिग्रह साविव्यष्टसहस्र जपेत्” इति । 
तथा षटूत्रिंशन्मतेऽपि-- “भिक्षामात्रं गृहीत्वा तु पुण्यं म॒न्रसुदीरयेत् । प्रति- 
हेषु सर्वषु षष्ठमंशं प्रक्पयेत् ॥ ” इति इदं च प्रायाश्चत्तनातं द्न्मयामो- 
तिकारं दषटव्यं--* यद्रहिंतेनाऽऽजयन्ति ब्राह्मणाः कर्मणा धनम् । तस्योत्सर्मेण 
य॒द्वबन्ति जप्येन तपसैव च ॥” ईति मनुस्मरणात्} एवमन्यान्यपि स्मृतिवाक्यानि 
दरत्यसाराल्पत्वमह्वाभ्यां विषयेषु व्यवस्थापनीयानि ॥ 

इल्युपपातकम्रायशित्तप्रकरणम् ॥ 

जाल्यश्रयादिदोषेण निन्यानादेर्च राब्दतः | 
योगन्द्रोक्तवतत्रातं सम्परतं तु प्रतन्यते ॥ 

तत्र जातिदुष्टपरण्डादिक्षणे कामतः सङ्घलरते ८८ पराण्डुं विडुराहं च? 

इत्यादिना चानद्रायणमुक्तम् । कामतोऽभ्यासे तु “ निषिद्धभक्षणे जेह्मयम् ” 

ध 

१,--9१. १९४. | २. ख. मासे विद्ध्यति। ३.--११. १९२ । ४. घ, निषिद्धभश्च 
णेजे° । क, निद्किद्वरक्षणे* । 



प्रयाश्चत्तप्रकरणम् | समिताक्षरा १३५९ 

इत्यादिनोक्तं युरापानसमप्रायस्चि्तम् । अकामतः सङ्कद्वक्षणे सान्तप 
ने, ततरैवाम्यासते यतिचान्द्रायणम्--““ अमलैतानि षट् जग्वा इच्छ् सा-त- 
पनं चरेत् । यतिचन्द्रायण वाऽपि हेषेपूपवसेदहः।' इति मनुस्मरणात् । यच 
बहयमेनोक्तं--““ खदटरवतोककुम्भीकत्रह्चनप्रभवाणि च | भूतृण शिप्रक चैव 
खुुण्ड कवकानि च ॥ एतेषां भक्षण जता प्राजापत्य चरेत् द्विजः । ” इति 

तत्क मतोऽम्यासविषयं --““ यत्स्यांर्च कामतो जग्ध्वा सोपवासखचयहं क्षिपेत् "” 
रति योगीश्वरेण कामतः सकृद्वक्षणे च्यह्योक्ततात् । खटराल्यः पक्षी ; कुु- 
भ्ममित्यन्ते ; कवक राजसषपास्य शाकम् ; खुखुण्डं तद्विरोषो गोबरीव- 

दन्यायेन निरदि्टः । यत्त यमेनोक्तं--“‹ तण्डुटीयककुम्भीकतरश्चनप्रभवीस्तथा । 
नाटिका नीखिवेरीं च देष्मातकपफलखानि च ॥ भूतृण रिग्रकं चैव खटा 
कवक तथा । एतेषां भक्षण त्वा प्राजापव्यं व्रतं चरेत् ॥" इति- तदपि 
मतिप्रबोम्यासविषयम् । नाका नाच्किशे शाकविशेषौ, खटस्यस्च । 
अकामतः सदृद्धक्षणे तु “‹ हेषेषूपवसेवहः' इति मन्तं द्रन्यम् । तत्रैवाभ्यासे 

त्वा्त्तिः कष्या, अलयन्ताम्यासे तु ससगदुष्ट यच्चान्नं क्चियादुष्टमकामतः भुक्वा 

स्वभावदुष्टं च तप्तकृशरे समाचरेत् ” इति प्रचतोभिदहितं दष्टग्यम् | नी्यास््वं 

कोरमरतः सङ्ृद्वक्षणे चान्द्रायण-- “ भेक्षयेयदि नीटीं तु प्रमादद्राह्मणः 

क्वचित् । चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्मुनि "॥ इद्यापस्तम्बस्मरणात् । 

कामतोऽभ्यासे चाऽऽ्रत्तिः कल्प्या । यदपि षैटाविखन्मतेऽभिहित--*“ दाणपुष्पं 
दात्मखं च करनिमोधितं दाधि । बहिवंदिपुरोडाशं जग्ध्वा नाद्यादहानराम | ̀̀ इति 

तदप्यकामविषयम् । यन्त॒ सुमन्तुनोक्तं-““ ठद्युनपराण्डुगृञ्जनकथकभक्षणे सावि. 

ञयष्टसहस्रेण मूध्नि संपातान्येत् ” इति -तद्रकत्कोर णानिच्छतो भक्षणविषयं , तदे 

कसाध्यन्याध्युपशमार्थे वा भक्षणे द्रष्टव्यम् । जत एव्रानन्तरं तेनैवोक्तम् “एतान्येव 

भ्याधितस्य भिषक्रि्रियायामप्रतिनि भवन्ति , यानि चेवम्प्रकाराणि तेष्वपि न 
दोष इति । संपातान्यदुदकनिन्दून्पक्षिपत् 11” अथ जातिदुष्ठसन्धियािक्षरिपाने 

------------------------~------------------------~----~-----------------~-------------------- - - --------- ८० 

१,--५. २० | २. छ. कुकण्ड कव° | ३. छ. नाछिकां माज्छिके ्रीव० । 
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पायाश्चिचम् तत्र चाकामतः सष्ृत्पाने-'“अनिदैशाया गोः क्षीरमोषमेकशपं तथा । 
अविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां 

महिषो विना । च्ीक्षीरं चैव बज्यानि सवैशक्तानि चैव हि ॥ दधि भक्ष्यं च 

ुक्तेषु स्वै च दधिसंभवम् ॥ ” इत्युक्तवा “: शेषेषूपवसेदहः ।* इति मत्त 

उपवासो द्रष्टव्यः । कामतस्तु योगाखरोक्तच्चिरात्रीपवासो द्रष्टव्यः । यतु 

पैटीनसिनोक्तम्--““ अविखरोष्टमानुषीक्षरिपाशने त्तङच्छरः प्रूनरपनयनं च । 
अनिर्दगाहगोमहिषीक्षीरमाराने षडात्रमभोजनम् । सवासां दिस्तनीनां क्षीरपानेऽ- 

प्यजावञ्थमेतदेव ` इति ! यच्च रशङ्कून--^“ क्षीराणि यान्यभक््षाणि तद्वि- 

काराशने बुधः । सप्तरात्र्तं कुयौघरयत्नेन समाहितः ॥”` इति यावकनतसुक्त 

तदुमयमपि कामतोऽम्यासधेषयम् । यत्त॒ रद्केन-- “ संधिन्यमेध्यभक्षयोः 

्षीरप्राराने पक्षत्रतसुक्त-“८ संधिन्यमेधष्यभक्षयोक्तवा पक्ष व्रतं चरेत् ॥* इति 

तदप्यम्यासविषयं--सङ्ृत्पाने ““"गोजामदहिषीवञ्ज सवाणि परयांसि प्रार्योपवसेत् ; 

अनिदशाहं.तान्यपि सधिनीयमसूष्यन्दिनीषिवत्साक्षीरं चमेध्यभुजस्च॥ ' इति विष्णुना 

पवासस्थोक्तवात् । तैथा वणनिबन्धनक्च प्रतिषेधः--क्षत्रियस्चापि वृत्तस्थो वेर्यः 

स्रोऽथवा पुनः । यः पिवेकपिखक्षीरं न ततोऽन्योऽस््यपुण्यङ्ृत् 1” इति । 

एवमादौ च यत्प्रतिपदोक्तं प्रायरिचसं न द्ृद्यते तत्र॒ ““रेषपूपवतेदहः ” 
इति साष्रारणप्रायाश्चेत्त मनूक्तं साधारणं प्रायरिचिम् । द्रष्टव्यं, कामतस्तु 

४४ चाषांङ्च रक्तपादांस्व सौनं वल्ट्रमेव च । म्स्यांच कामतो जग्ध्वा 

सोपवासल्रयहं वसेत्॥ ” इति योगीश्वरोक्तं द्रष्टव्यम्| कामतोऽभ्यासे तु जग्ध्वा 

मांसमभक्ष्यं तु सप्तरात्र यवान् पिबेत्" | इति मनूक्तं द्रष्टव्यं । इदं 

विटसूकरादिमांसव्यतिरिक्तविषयं -- ‹! क्रभ्याद्ैदसुकरोष्टाणां कुक्कुटानां च 

भक्षणे । नरकाकंकराश्वानां तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥ ” इति मनुना 

जातीेरोषेण प्रायाश्चित्तविश्ेषरयोक्ततवात् । एतन्मू्रपुरीषप्रारनेऽप्येतदेव -- ¢ वरा- 

हैकशफानां तु काककुक्कुटयोस्तथा । क्रव्यादानां च सवेषामभक्ष्या ये च 

करीतताः ॥ मांसमूत्रपुरीषाणि प्रादय गोमांसमेव च | श्वगोमायुकर्पाणां च 

तप्त्ृच्डं विधीयते | उपोष्य वा द्वाद्ाह कूरमाण्डेजुहूयादूतम् ॥” इति 

१. क अविकं सन्धि° । र्. प्म, ८ $ ९; ¶ © ॥ ३ .-१ १ ५1 १५९६. । 
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बृह्यमस्मरणात् । तत्र॒ कामतस्तपङ्ृच्छः अभ्यासे तु कृूदमाण्डसदितः पराक 

इति व्यवस्था | तथा प्रचेतस्युक्त--“* स्वसृगारुकांककुक्कुटपाषंतवानरचित्र- 

कचाषक्रन्यादखरो्गजवाजेविद्वराहगोमानुषमांसमक्षणे तत्तङ्च्छमादिरेदेषां मूत्र- 

पुरीषभक्षणे वतिकच्छम् ” इति । इदं च कामकारविषयम् ॥ यक्तशानसो वचनं 

--““ नरमांसं श्वमांसं वा गोमांसं चाश्वमेव च | भुक्तवा पञ्चनखानां च महा- 

सान्तपनं चरेत '' इति-तदकामवेषयम् ॥ यत््ङ्किरोवचनं--“* बलाकाभास- 

गृघ्राजुखसवानरसूकरान् । दष्टा चैषाममेष्यानि सपृषाचम्य विद्ुद्धयाति ॥ ईच्छ- 

मैघाममे्यानि भक्षयित्वा द्विजातयः । कुर्युः सान्तपनं च्छ् प्राजापदयमनि- 

च्छया इति--तद्भक्षितोदारितविषयम् । सान्तपनरब्देन चात्र महासन्तपन- 

मुच्यते--अकामतः प्राजापयविधानात् ॥ यत्पुनराङ्केरोेवचनं--““ नरकाकखरा- 

स्वानां जग्ध्वा मंसि गजश्य च ¦ एषां मून्रपुरषाणे द्विजश्वान्द्रायणं चरेत् ॥ ' 

इति, यच ॒वरहद्यमनोक्तं--* शुष्कमांसाराने विप्रो व्रतं चान्द्रायणं चरेत् ॥ ५ 

इति -- तदुभयमपि कामतोऽभ्यासविषयम् ॥ यत्पुनः रड्नोक्त--““ युक्ता 

चोभयतोदन्तांस्तथा चैकराफानपि । ओर गव्यं तथा जग्ध्वा षण्मासान््रत- 

माचरेत् ॥ ” इति--तत्कामतोऽत्यन्दाम्यासविषयम् ॥ यत्तु स्मृयन्तरोक्त-- 

८ जग्ध्वा मांसं नराणां च विड्राहं खरं तथा । गवाञ्कुञरोशाणां सव पा्चनलं 

तथा । क्रव्याद् कुक्कूटं प्राम्यं कुयौत्संवत्सखतम् ॥ ” इति--तदयन्तान्ज्ञच्छि- 

ननाम्यासविषयम् । अत्र प्रकरणे मूत्रपुरीषप्रहणे वसाञ्यक्रासृकूमञ्जानासुपरक्षण, 

कीिटूमृतिमलषटुकंल् कल्पनीयम् । केरादिषु पुनः षट्ते 

विदेष उक्तः---“ अजाविमहिषमृगाणां अआममांसभक्षणे केरानखरुधिरप्राराने 

बुद्धिपवे त्रिरामङ्ञानादुपवासः' इति ॥ यत्त॒ प्रचेतसोक्त--** नखकेराम्रह्धो- 

छठमक्षणेऽहोरात्रममोजनच्छुद्धिः *' इति -- तदप्यकामतः सङृस्प्राशनविंषयम् ॥ 

थत्त॒स्पृव्यन्तरचनं--““ केशचकौटनखं प्रार्य मत्स्यकण्टकमेव च । रहेम- 

तप्तं॒घुते पौत्रा तक्षणादेव शुद्धयति ॥ “ इति -- तन्मुखमात्रप्रवेश- 
००५०० 

१, क. काककुटपा्षत० । छ. कुक्कुररपार्षद० । २. क, ओषट॑ांसं तथा भुक्वा १०म।० । 

३. क. पवंशन्मते ० । ४. छ. प्रचेतसोनं --नाप्ाश्च पाकचण्डाकपशहेषु पीलवा० । 

1 # 1 
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विषयम् ॥ यदा तु भाजनस्थमननं केशादिदूषितं भवति -- तदा “ अन्ने भोजनकोठे 

तु मक्षिककेरादषिते । अनन्तरं खृशेदापस्तच्चाननं भस्मना स्पृशेत् ॥ "" इति 

प्रचेतसाभिहितं वेदितव्यम् । प्रासङ्गेकोऽयं श्लोकः ॥ सूक्ष्मतरछ्ृमिकीटास्थिभक्षणे 

पुनहंरीतिन विद्ञेष उक्तः-- ““ कमभिकीटपिपीछिकाजरोकः पतङ्गास्थिप्राराने 

गोमूत्रगोमयाहारश्चिरात्रेण विद्युध्याति ॥* इति । जखौको मस्स्यादिः । एषं च 

पट्युपतत्रिजट्चरनरमांसादिप्रारने संक्षेपतः प्रायित्तानं प्रदरितानि, म्रन्थगोरव- 

भयास्परतिद्यक्तिन ङिख्यते ॥ अथाद्ुचिसंस्पृष्टमक्षणे प्रायश्चित्तम् । तत्र तावदु 

च्छिष्टाभक्ष्यमक्षणे वक्ष्यते । तत्र मनुः--* बिडारुकाकानरूच्छिष्टं जग्ध्वा श्वन- 

कुरस्य च । केशकीटावपनं च पिबेद्राह्ीं सुवचाम् ईति काठविरषानु- 

पादानदेकरात्रम् । इदं चाकामतां द्रष्टव्यम् । यत्तु विष्णुनोक्त--“* पाक्षश्वापद- 

जग्धस्य रसस्यान््य भूयसः ! संस्काररहितस्यापि भोजने कच्छरूपादकम्, ॥ 

इति--तत्कामकारविषयम् । संस्कारश्च " देबद्रोण्याम् ` इयादिना दन्यञ्ाद् 

प्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः । यत्तु शातातपनोक्त--““ श्वकाकाद्चवर ट राद्वाच्छष्ट माजन 

ततिक्ृच्छम् ।। ” इति--0दकामतोऽम्यासाविषथम् ॥ यत्तराह्धन--* नासु 

छष्टकं भुक्त्वा मासमेकं व्रती भवेत् । काकोच्छिषटं गवाघ्रातं भुक्त्वा पक्ष व्रती 

भवेत् ? इति यावकत्रतमुक्त---तत्कामतोऽभ्यासतविषयम् ॥ ब्राह्मणादुष्ट माजन 

तु ब्रहरष्णुनोक्त--“ ब्राह्मणः शाद्रोच्छिषटारने सप्तरात्रं पञ्चगव्य पिबद्. । चस्या- 

च्छिष्टाराने पञ्चरात्रं राजन्योच्छिष्टादाने त्रिरात्रं ब्राह्मणोच्छिष्टाराने त्वकाहम् 

इति-- तत्कामकारवेषयम्, ॥ यत्त॒ यमकव्चन ~ ८४ भुक्तवा सह ब्राह्मणेन 

प्राजापत्येन शुष्यति । भूमुजा सह भुक्त्वान्नं तक्तकृच्छ्रेण छयष्यति ॥ वेद्येन सह 

भक्त्वानमतिङृच्छेण दुष्यति । चद्रेण सह युक्ललान चान्द्रायणमथाचरेत् 

इति--तत्कपमतोऽभ्यासविषयस् ॥ यत्पुनः राङ्कव चनं--“ ब्राह्मणोच्छिष्टा- 

शने महाव्याहतिभिरभिमन््याऽऽपः पिबेत् , क्षवियोच्छिष्टाराने ब्राह्मरिसार्षपक्वेन 

यहं क्षीरेण वतयेत्, वैदयोच्छिष्टाराने त्रिरात्रोपोषितो त्राह सुवचेखां पिवेत्, 

ज्ोच्छि्टमोजने षडात्रममोजनम् » इति--तदकामािषयम् । ततताम्यासे देगु- 

१. ख. जल्चरमासा० । २ क. स्रतिवग्यक्तिनङिख्य० । ३.--¶4. १५१. । ४. क, 

च्छिषटमशाभोज ०। ५. क. च्छिष्टभीजनेतिरा०। 
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० प्यादिकं कल्यम् । एतच्च पित्रादिभ्यतिरेकेण--““ पितुर्जयष्ठस्य च भातुर- 

च्छष्टं भोज्यम् "* इत्यापस्तम्बस्मरणात्| यचब्हद्यासवचनं--“८ माता वा भगिनी 
वापि भाया वान्याश्च योषितः । न ताभिः सह भोक्तन्धं भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्” 
इति-तत्सहभोजनविषयम् । उच्छिष्टमात्रभोजन तु "‹ शुद्रोच्छिष्ठभोजने सप्तरात्रम- 

भोजनं ख्रीणां च ” इत्मापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यच्छ्धिरोवचनं--““ ब्राह्मण्या सह 
योऽरनीयादुच्छिष्टं वा कदाचन | तत्र दोष न मन्यन्ते स्वं एव॒ मनीषिण ” 
इति--तद्विवाहविषयमापद्विषयं वा । अन्योच्छिष्टभोजनेतु--““ अन्त्यानां सुक्त- 
दोषं तु भक्षयित्वा दविजातयः | चान्द्रं छ्ृच्टं तदधं च ब्रह्मक्षत्रविरां विधिः इयाप- 

स्तम्बोक्त दृष्टव्यम् अत्र चान्द्र चान्द्रायण | अन्व्यावसाय्युच्छिष्टमोजने तु “'्चाण्डाङ- 

पतितादीनामुच्छिष्ठान्नस्य भक्षणे | चान्द्रायणं चरेदिप्रः क्षत्रः सान्तपनं चरेत्॥ 

षड़ाञं च त्रिरात्रे च वणयोरनुष्रवेशः' इय ङ्गेरोभिहितं सान्तपनम्। अत्र महासान्तपनं 
दरष्टम्यम्। आपदि तु ““अपत्के तु विप्रेण युक्त शूद्रगृहे यदि। मनस्तपिन श्खुध्येत्त 
दपदानां शतं जपेत् † इति पराशरोक्तं वेदितव्यम् ॥ यत्तु ब्रहच्छातातपेनोक्त 
--“* पीतरोषं तु यक्किञ्चिद्धाजने मुखनिःसृतम् । अभोज्यं तद्विजानीयाद्भक्त्वा 
चन्द्रायणं चरेत् › इति--तदभ्यासविषयं ज्ञेयम् । निमित्तस्यातिरघुत्ात् । 
“"पीतोच्छिष्ठतु पानीयं पीला तु ब्राह्मणः क्वचित् । तिरतं तु त्रत कुयोद्रामहस्तेन 
वा पुनः” इति । एतद्र द्धपर्ेविषयम्, अकामतरूवधं कल्प्यमिति । दीप्पोच्छिष्ट 

तु--“^दीपोच्छि्टं तु यत्तेरं रात्रौ रध्याहृतं च यत् । अम्यङ्गाचेव यच्छिष्ट॒ भुक्ता 
नक्तेन शुद्धयति इति षटातिरान्मतोक्तं॑ विज्ञेयम् ॥ अथाञ्युचेदन्यसंस्पष्टमक्षणे 

प्रायाश्चेत्तम् ।तञआाह संवतेः--“* केराकीटवपन्नं तु नीरीलक्षोपघातितम् । 

स्नाय्यध्थिचर्मसंषपष्टं सुक्ता तूपवसेदहः "” इति, तथाह शातातंपः--““ केराकी- 
टाबपन्नं च॒ रुधिरमांसार्पस्यस्पष्टभ्रूणघवेक्षितपतञयवरखछीट श्वसूकरगवाघ्रात्युक्तप ¬ 

युषितद्रथापक्वदेवानहविषां मोजने उपवासः पञ्चगन्धाशनं च "” इति , एतच्रोभ- 

६, ४. १.१. | २.१.२६. ७. ५..क. स्रीणां चरेदिति° । २. क. तद्त्रदोषं मन्यन्ते ०। 

७. क. वेदितव्यम् ! दीपो ०। क. शरोत्तं॑वेदितव्यम् । दीपोच्छि्टेतु * इत्यारभ्य ^ षर्तिं रन्मतोत्तं 

विज्ञेयम् ` इत्यस्यग्रे ' यत्तु वृहच्छ तातपेनोक्तमू * इत्यारभ्य ^ कस््यम् † इत्यन्तपठयते । ५. ख, 

तोत्तं दरष्टभ्यम्० । ५. क शातातपेनाधुक्तं केशच० । 
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यमपि अकामविषयं, कामतस्तु ““ बृद्वार्छिुमादींश्च फल्कन्देक्षमूरकान् । 

विण्मूत्रदूषितान्प्रा्य ङच्छपादं समाचरेत् ॥ सनिकृषटेऽधेमेवस्या्छच्छः स्याच्टु- 

चिशोधनम् ” इति विष्णूक्तं वेदितव्यम् । अल्पससर्भेपादो, महासंसर्मऽधेङच्ट् 

इति व्यवस्था | यन्त॒ व्यासेनोक्त--“ संसमगेदुष्ट यचा करियादुष्टं च कामतः । 

सन्ता स्रमावदुषटं च तप्ृच्टं समाचरेदिति--पएतचवं असेस॒ष्टमेव्वातिरसोपरुन्धो 

वेदि तभ्यम् ॥ रजस्वलादिष्पये त॒ शङ्कोक्तम्--“*अमेष्यपतितचाण्डारुपुल्कसरजस्व- 

छवधूत्ुणिदु्टिदुनाविसस्पष्टानि सुक्ल इच्छं चरेत् › इति । कुणिहस्तविकरः । 

एतत्कामकारा्वषियम्, अकामतोऽधेम् | ‹ मुक्तवासपदयैस्तथाशौचिकेशकीरेश्च दृषि- 

तम् । कुोदुम्बरनिव्वायैः पनसाऽम्बुनपत्रकेः । रा्धपुष्पीसुच य दिक्वाथं पालना 

विश्ुद्धयतिः" इति यद्धिष्णुनोक्त--तददक्तविषथं रज कादेस्ृष्टविषयं ब । दद्रा 

द॒ुपहते तु हारीतोक्तविजञेयं--““ स्रेणोपहतं मोच्यं कौीटेवाऽमेथ्वसेवेभिः । 

मुञ्लनिषु तु वा यत्र शुद्र उपस्पृशेत् अनहैत्वात्स पङ्को तु भुञ्जनेष् वा यत्तत्था- 
५ 

योच्छिं प्रयच्छेदाचामेद्रा कुस्सितल्वा वा यतानि ददुस्तत्र प्रायाश्वत्तमहोरात्रम्. 

इति । उच्छिष्टपङ्किमोजनेऽ्येतदेव--““ यस्तु सुङ्के द्विजः पङ्कयासुच्छिष्टयां 

कदाचन } अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्ञगव्येन जुद्धपति " इति क्रतुस्मरणात् ॥ 

वामकरानिभक्तपैत्रमोजने तु ““ समुत्थितस्तु यो भुङ्के यो भुङ्के सुक्तमाजनें । 
एवं कैधस्रतः प्राह भुक्त्वा सान्तपनं चरेत् ” इति षटत्रिरान्मतोक्तं दष्टव्यम् ॥ 

तथा परादारेणष्यत्रोक्तम्-“* एकपडङ्कत्युपविष्टानां विप्राणां सह भोजने । यये. 

कोऽपि यजेत्पात्रं शेषमन्नं न भोजयेत् ॥ मोहादज्ञीत यस्तत्र पक्त्यामुच्छिष्टमो- 

जनः; | प्रायाश्चेत्त चरेद्धिमः च्छं सान्तपनं तथा ”? इति । शवादिप्सप्रवतवृूपा- 

दयुदकपाने तु विष्णुराह -- ८* भूतपञ्चनखात्दरूपादयन्तोपहतद्रोदक पीला 

्रह्मणख्यहमुपवसेत् , द्ववहं राजन्यः, एकाहं वैश्यः, शद्धो मक्त, सवं चान्ते 

पञ्चगव्यं पिबेयुः) इति । अत्यन्तोपहताद्रेति मूत्रपुरीषादिभिवैत्यभिपेतेम् । 

दा तु तैव शवसुच्छूनतयोद्धिनें मवति-तदा हारीतो विेषमाह- 

५८ करने भिने शवे तोयं तत्रस्थं यदि तत्पिबेत् । ध्य चान्द्रायणं 

१, क, च्छुचिभोज० । २. ख. एतच्चामेध्य० । ३. ख. निपुक्तान्नभाजन० । ४. ख, 

तोत्तं वेदितव्य ° । ५. ख. व्यमिहितम° । 
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कुयांत्तप्तक्च्छमथापरि वा ॥ यदि कश्चित्ततः स्नायाव्प्रमादेन द्विजोचमः । 

जपंन्चिषवणस्नायी अहोरात्रेण दुष्यति इति । इदं चान्द्रायणं कामतो 

मानुषशवोपहतवृूपजक्पानविषयस् , अकामतस्तु षडत्र --““ छिन्नं भिन्नं रावं 

चेव कूपस्थं यदि दस्यते । पयः पिबेत्तिरित्रेण मानु द्विगुणं स्पृतम् '› इति 
देवर्स्मरणात् ॥ यद। चण्डाख्कूपादिगतं जर पिबति- तदापस्तम्बोक्तं द्रषटभ्यं 
ˆ“ चण्डाख्करूपभाण्डस्थं नरः ; कामाज्जरं पिबेत् । प्रायश्चित्त कथं तज 
वरणीवर्णे विनिदिरोद् ॥ चरेत्सान्तपनं विप्रः, प्राजापयं च भूमिपः} तदध 
तु चरेदरद्यः; सद्र पादं विनिर्दिशेत्” ईति । इदं च कामकारविषयम् , 
अकामतस्तु ““ चेण्डारकूपमाण्डस्थमज्ञानादुदक पिबेत् । स तु स्यहेण 
शुध्येत शद्रस््वेकेन शध्यति !' इत्ति देवलेक्तं द्रष्टव्यम् ॥ चाण्डाखादिसंबद्ध- 

स्पजटाशोयष्वपि वूपवच्छद्धिः--“ जररयेष्वथास्पेषु स्थावरेषु महौतरे । 

कूपवत्कथिता शुद्धिमहप्सु तु न दूषणम् ‡ इति विष्णुस्मरणात् ॥ पुष्करिण्यादिपु 

पुनः--““ म्डेच्छदीनां जं पीला पुष्करिण्यां हदेऽपि वा । जानुदण्नं शाचे 

जञेयमघस्तादञ्याच स्मृतम् ॥ तत्तोयं यः पिबेष्ििः कामतोऽकामतोऽपि वा | 

अकामुनक्तयुञ्जी स्यादहोरात्रं तु कामतः” इत्यापस्त॑बोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ रजकादि- 
भाण्डस्थतोये तु ^“ माण्डस्थमन्यजानां तु जरं दषे पथः पिबेत् | ब्राह्मशैः 

क्षत्रियो वेश्यः स्वश्चैव प्रमादतः ॥ ब्रहमकूर्चोपवासेन द्विजातीनां तु निष्डृतिः । 
सूद्रस्य चोपवासेन तथा दानेन शाक्तेत › इति पराशरोक्तं वेदितव्यम् | कामतस्तु 

्वियुणम्-*“ अन्त्यजैः स्ानिताः कूपास्तडागों वाप्छ एव वा । एषु स्नात्वा च 

पीला च प्राजापयन शुष्यति ” इति आपस्तभ्बेक्तमम्यासविषयं वेदितव्यम् ॥ 

यत्वापस्तम्बेन चाण्डाककूपादिजर्पाने पञ्चगग्यमात्रमुक्तम् ॥ ̂ प्रपास्वरण्ये घैटके 

च सरे द्रोण्यां जर कोडविनिगद्ं च | खपाकचाण्डाख्पस्परहेषु पीला जख 

पञ्चगव्येन शुध्येत् ” ईति--तदशक्तविषयम् । ““ प्रपां गतो विनातोयं शरीरं यो 

निषिञ्चति । एकाहक्षपणं कृत्वा सचे स्नानमाचरेत् ॥ सुराघटभ्रपातेये ला 
भा नात

िका
 

१. ख. यदिनायतो पयः। २. ३. ४. ५ ५. एतच्च अआपस्थम्म् नामृरभ्यत 
क. ° इदं च कामकारविषयमर् इति नास्ति। ६ ख. स्वरण्यधटकेलोरद्रोण्या० ~ ७. क. 
राक्तविषयम् । अथमावदुष्ट° । 
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नाव्य जक तथा । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्यं द्विजः पिबत् ॥'' अथ भाव- 

दुष्टमक्षणे प्रायस्तत --““ मावदुष्ट--यद्रणत आकारतो वा विसद्रशतया जुगु- 
स्सितशारीरमकदिवासनां जनयति तदुच्यते, असिप्रयुक्तगरखदिरङ्कां बा । 
तत्र पराशरः--““ वाग्दुष्टं मावदुष्ठं च॑ भोजने भावदूषिते । भुक्तवाने ब्राह्मणः 
पश्चाव्विरत्रेण विद्युष्य्ते ” इति । एतत्कामकारविषयम् । यन्त॒ गौतमेन 
८८ भावदुष्टं॑ केवर ' इयादि प्रक्पञ्चनखेम्यःप्ठिता प्रायश्चि्तसुक्तं “प्राक् 
पञचनखेम्यर्छ्दनं घृतप्रारानं च `" इति--तदकामाकेषथम् ॥ राङ्कायां तु ^“ शङ्का- 

स्थने समुत्पन्ने अमोज्यामक्ष्य्तक्ञिते । आहारञ्याद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रुणु | 

अक्षारल्वणां खक्ष पिवेन्राह्यीं सुवचंखाम् । भिरात्रं शङ्कपुष्पी वा ब्राह्मणः 
पयसा सह ॥ पटाशब्रल्वपत्राणि कुरान्पद्ममुदुम्बरम् । अपः पिबेक्छाथयिता 

त्रिरत्रेण विद्लुध्यति ” इति वसिष्टोक्तं॒ द्रष्टव्यम् । मनुनाप्यभोजनराङ्कायासुक्तं 

--““सेवत्सरस्मेकमपि चरेच्कच्टं द्विजोत्तमः । अज्ञात भुक्तशयुद्धथथं ज्ञातस्य तु 

विदेषत ॥* इति । अथ काठ्दुष्टमक्षणे प्रायश्चित्तं --काट्दुष्टं च पयषिताऽनि- 
दशगोक्षीरादि-- तत्र चाऽकामतः “* देषषूपवसेदहः ” ईति मनृक्तं वेदितव्यं, 

कामतस्तु “केवलानि च शुक्तानि तथा पयषितं च यत् । ऋजीषं 

सुकला तु त्रिरात्रं तु व्रती भवेत् ` इति राद्कक्तं वेदितव्यम् । केवरान्यस्नेहाक्तानि । 

अनिदैकलगोक्षीरादिषु प्रायशित्त प्राक् प्रदितम् । नवोदकमपाने तु पञ्चगन्यप्राशच- 

नम् । श्रङ्गसथिदन्तजैः पत्रैः शङ्क्युक्तिकपर्दकैः । पीत्वा नवोदकं चैव पञ्चगव्येन 

डुद्धयाति ` इति देद्धयाज्ञवस्क्यस्मरणात् ॥ कामनरतूपवासः कतेन्यः--^“ काछे 

नवादकं शुद्धं न पिबेच्च ञ्यह् हि तत् । अकाठे त दशाहं स्यासीला नाया- 

दहानशम् ) इति श्रमृ्न्तरदरेनात् । ग्रहणकारे भोजने तु चान्द्रायणं -- 

¢ नवश्राद्ध म्रामयाजकानं संग्रहभोजनम् । नारीणां प्रथमे गभ भुक्ला चान्द्रयणं 

चरेत् 7 इति शातातपस्मरणात् ॥ यदा तु संग्रहादन्यत्र निषिद्धकाठे भुङ्के 
= ~^ णण 

१, खे. रशडूावा०। ३. खण्ष्ठं च भाजने भाव० । ३. ख. केवरमित्या० । छ. 
भावदुष्टकेवटेत्यादि० ४. ख. पठतत्वात्ाय° 1 ५.--५. १.। ६.--५. २०. ७. घ, क्रती- 

रपक्व ०; क, ्रचीसपवंव ° । ८. क, धूगास्थिद्* । ९. एत. इति ब्ुहयान्न° । 
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वदा माकैण्डयः-“'चन्द्रस्य यदि वा भानोयस्मिनरहानि मार्मव | ग्रहणं त॒ मवेत्तािन प्रवं 

माजनक्रिया ॥ नाचरे्तग्रह चैव तथेवास्तसुपागत । यांवसस्यान्नोदयस्तस्य नाईनी 

यत्तावदेव तु” तथा ' ग्रहण तु भवेदिन्दोः प्रथमादाेयामतः । सुञ्जीतावतेना- 

सै प्रथमे प्रथमादधः, तथा “ अपराह्ने न म्यह सायाहे न तु सङ्गे | मृज्ञीत 

स वे चस्या पूर्व भोजनक्रिया इति ॥ यच्च मनुनों्त--“ नाश्रीयात्सं- 

धिवेखायाम् |'` नाकपरगे नातिसायम् | इत्येवमादि, यच्च बुहच्छातातपेनोक्त-- 

“ध्याना दधि च सक्तूश्च श्राकामा वजंयानाश | माजन तङस्नद्धस्वन चत 

विचक्षणः इस्येवमादिष्वनाद्षटपायश्चिततेषु “' प्राणायामदात काय सवेपापापनुत्तय । 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैवहि ° इति योगीश्वरोक्तं प्राणायामरात दर्टभ्यम् , 

अकामतस्तु ‹ हेषषूपवसेदहः' ईति मनूक्घतोपवासो द्रष्टम्यः ॥ 

अथ गुणदुषटद्यक्तारिमक्षणे प्रायरििचत्तम् । तत्र च मनुः--' सयुक्तानि च 

कषा्यार्च पीलामेध्यान्यपि द्विजः ¡ तावद्भवलयप्रयतो यावत्तनन व्रजलयध ” ईति । 

अत्राकामतः ‹ हेषधूपवसेदहः' इ्युपवसि वद्रष्टन्यः; कामतस्तु क्रेवखानि च 

डक्तानि तथा पितं च यत् । कऋजीषपक्॒सुक्त्वा च त्रिरात्र तु व्रती 

मवेत् › इति शङ्कोक्त ' विज्ञेयम् । एतच्वामलकादिफल्युक्तकाशिकाद््यतिरेकेण 

द्षटन्य--““कुण्डिका सफला येषु गृहेषु स्थापिता मवेत् । तस्यास्तु काज्ञिका 

राहा नेतरप्याः कदाचन ' इति स्मरणात् ॥ उद्भृतस्नेहादिष॑त॒उद्धृतस्नेद- 

विख्यनपिण्य,कमथितप्रभतीनि चाऽऽत्तवीयोणि नाइनीयात्ः इव्युक्ता ' प्राक्पजूच- 

नतेभ्यद्छरदने धतपरारानं च ` इति गौतमेक्त द्रष्टव्यम् । विख्यनं 

घतादिमरम । अहूताधननभोजने तु छ्खित आह--“'तस्य चाघ्नो न क्रि 

ते य्य चान्नं न दीयते} न तद्भाञ्य द्विजातीनां भक्त्वा चोपवसेदहः ¶ 
(~ (~ 

पथाङृसरसंयावपायसाप्रूपशष्कुरीः । आहिताधरष्वजो भुक्त्वा प्राजापयं समच 

क 

१. ल. यडन्त यथाहमा° यदातु्रहादस्यत्रनिषिद्ामुक्तेः यथाहमाक० ॥ २ क 

पष्य मध्यदहिनवुसङ्ग> । ३. ४. ५५ । ४. क" यच्च रातापे । ५, क, तिकप्म्बन्धिस्नान ०॥ 

ल. सम्बद्ध स्ना० । ६ प्रा ३०६. । ७. + २०. । ८ = १, १५३. । ९. ल. कचा- 

वपुक्व । १०. ख॒ शङ्खस्मरणात् । १** =. चाक्ना नक्षिपते यस्य । 
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१३६८ या्चवस्क्यस्मृतिः [ प्रायश्चित्ताध्याये 

रेत् ' इति अनाहिताभनस्त॒ ““ रेषषूपवसेदहः `' ईइव्युपवासो द्रष्टव्यः ॥ भिन्न- 

माजनादेषु भोजने संवर्तेनेक्तं--“' शद्वाणां भाजने युक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने) 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगन्येन इुद्धयति ॥ इति । तथा स्मृयन्तय्षयुक-- 
('वटाकोश्वत्थपञघ्ु कुम्भीतिन्दु कपत्रयोः । कोविदारकरजञेदु मुत्वा चान्द्रायणं 
चरेत् " इति तथा ""पलाशयपद्मपत्रेष गृही सुक्लैन्दवं चरेद् । वानप्रस्थो 

यतिश्चैव छ्मते चान्द्िकं फम् ॥' इति ॥ अथ हस्तदानादिक्रियादुष्ट 
ज्यभोजने प्रायाशवत्तम्---तत्र पराशरः --““ माक्षिकं पाणितं* शाकं गोरसं 
ख्वण घृतम् । हस्तदत्तानि भुक्वा तु दिनमेकमयोंजनम् ` इति । कामतस्तु- 

८८ हस्तदत्तभोजने अन्रा्मणसमीपभजने, दुष्टपङ्किभो जने, पडक्त्यग्रतो भोजनेऽ 
भ्यक्तमूत्रपुरीषकरणे मृतसुतकद्युद्रालभोजने शद्रः सह स्वप्रे त्रिरात्रमभोजनम् “ 

इति हारीतोक्तं॑ विज्ञेयम् । पयांयानदातर्ुष्टे तु- ब्राह्मणान्नं ददच्छू्रः शुद्धान्नं 
ब्राह्मणो ददत् | द्वयमेतदमोञ्यं स्याद्धक्तवा तूपवसेदेहः ` इति ब्ृद्धयाज्ञवस्क्यो 

क्तमवगन्तम्यम । शृद्रहस्तभोजनतु-- द्रहस्तेन यो भुङ्ख पानीयं वा पिबेत् 

क्वाचित् ! अहोरात्रोषितो भूख। पञ्चगव्येन शुध्यति ” इति क्रतूक्तं विश्चेयम् । 

धमनदुष्टेऽपि ““ञासनारूढपादो वा वच्त्राधेप्राहृतोऽपि वा । मुखेन धमिते युक्त्वा 

कच्छ सान्तपन चरेत्” इति तेनैवोक्तम् । पित्रादयुदेदोन व्यक्तानभोजने तु 

““मुङ्क देत्पावेणश्राद्धे प्राणायामान्षडाचरेत् । उपवासच्चिमासादिवत्सरान्त प्रकी- 
त्तः ॥ प्राणायामत्रयं इद्धावहोरात्रं सपिण्डने | असरूपे स्मृतं नक्तं व्रतं पारणके 
तथा ॥ दिगुर्ण क्षत्नरियस्येतद्धियुणं वै्यमोजने । साक्षाचतुगृणं दचेततस्मृतं शूद्रस्य 

भोजने ॥ अतिथौ तिष्ठति द्वारि ह्यपः प्रारनन्ति ये द्विजाः । रुधिरं तद्धवद्यारि 
भुक्वा चनन्द्रायणं चरेत् ” इति भारद्वाजोक्तमवगन्तव्यम् । रीरीतेनाप्युक्त-- 

“ एकादशाहे भुक्तवा भुक्त्वा संचयने तथा । उपोष्य विधिवत्स्नात्वा कूद्मा- 
सा ०-५०-० ~~~ 

* फाणितम् इश्चुरसविकारः काकम्बीतिरोके ॥ 

१. ख दारकदम्बेषु° । २. ख. दुष्टाभोज्य भक्षणे प्राय० । छ करियादुष्टस्यभोजने 

परा । ३. ठ. समीपभोजने शदः सह० । ४. छ. पयीयदान्टतु° | क, पयीयान्नदुष्ठं च० । 
५. कृ. बेणश्राद्ध प्राण । £. ख. यच्चहारीतो° । 
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ण्डेजुहयादधृतम् ” इतिशविष्णुना्युक्त--““प्राजापव्यं नवश्राद्धे पादोनं चायमाकिके। 
त्ेपक्चके तदधे तु पञ्चगव्य द्विमािके ” इतीदे चाऽऽपद्विषयम् , अनापदि तु- 
ˆ“ चान्द्रायणं नवश्रद्धि प्राजापत्यं तु कश्रके । एकादस्तु पुरणेड प्रायरिचितत 
विधीयते” इति हारतोक्तं द्रष्टव्यम् । ““ प्राजापयं त॒ मिश्रके › इत्येतदाय, 
मासिकविषयं द्रष्टव्यं, द्वितीयादिषु तु ^'प्राजापल्यं नवश्राद्धे पादोनं चाय- 
मासिके । त्रेपाक्षेके तदर्धं स्यातादो द्वैमा्िके तथा ॥ पादोनङ्कच्ं निर्दिष्ट 
षण्मासे च तथाब्दिके । त्रिरत्ं चान्यमासेषु प्रयहे चेदहः स्पृतम् '” इति 
षटात्रिशन्मतोक्तं॒द्र्टम्यम् ॥ क्षलरियादिश्राद्धभोजने तनापदि तत्रैव विशेष 

उक्तः--* चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मरतः | त्रैपक्षिके सान्तपनं 

कृच्छं मासदये स्मृतम् ॥ क्षत्रियस्य नवश्राद्धे ्रतमेतदुदाहृतम् । वैदयस्यार्धाधिकं 
रक्त क्षलनियात्तँं मनीषिभिः ॥ शद्रस्य तु नवश्राद्धे चरेचान््रायणद्वयम् | सार्ध 
चान्द्रायणं मासे त्रिपक्षे वेन्दवस्पृतम् ६ मासद्वये पराकः स्यादुर्घ्वं सान्तपनं 
सम्रृतम् ॥' यत्त॒ रा्वचन--“ चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः | 

पक्षत्रयेऽतिङ्गच्छः स्थात्षण्मासे इच्छ एव तु ॥ आब्दिके पादङ्ृच्छः स्यदेकाहः 

पुनराब्दिके । अत ऊध्वं न दोषः स्याच्छ्कुस्य वचने यथा * इति--तत्सपा- 

दिहतविषयं; ˆ थ स्तेनाः पतित्ताः छ्छीना  इत्यायपाङ्कयविषयं वा--““चाण्डाखदु- 

दकात्सपाद्राह्मणाद्रेहतादपि । दंिम्यश्च पञ्चम्यश्च मरणं पापकर्मण्रम् ॥ 
पतनानाशकेश्वैव विषोद्रन्धनकेस्तथा । भुक्तैषां षोडश्राद्धे ऊुयौदिन्दुत्रतं द्विज 
इति, तथा ‹ अपाङ्कुयान्यदुदिदय श्राद्धमेकादचेऽहनि । ब्राह्मणस्तत्र भुक्त्वान्नं 

शिद्युचान्द्रायणं चरेत् › इति, / आमश्राद्धे तथा मुकवा तक्तङृच्छेण ुद्धयति। 

संकदस्पिते तथा मुक्वा त्रिरात्रं क्षपण भवेत् इति भरद्राजन गुरप्रायध्चित्ता- 

भिधानात् ॥ ब्रह्मचार््णस्तु बृहयमो विेषमाह--“' मासिकादिषु योऽश्नीयादसमाप्त- 
व्रतो द्विजः । विरात्तसुपवासोऽस्य प्रायश्चित्तं विधीयते । प्राणायामत्रयं कत्वा घृतं 

प्रार्य विद्युद्धयति? इति । इदमज्ञानविषथम् । कामतोऽपि स एवाह~--““मघु 

१. ख. प्राजापत्यं विधीय । २. द्विरात्रमिति पाठान्तरम् । ३. ख. क्षत्रियास्तुमनी- 

पिभिः० । क. तियाुमनीषिणः शुद्र° । ४. ख. ब्रह्मचारषु वृह । क. चद्यचारिणां 
तु बृह् ० । 
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१३७० याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ प्राय ्चत्ताभ्याये 

मासं च योऽश्नीयच्छद्धं सूतकमेव वा | प्राजापयं चरे्छच्छं तदशेषं समापयेत्” 

इति । आमश्राद्धे तु सवेत्राधम्-““ आमश्र द्वे तदधं तु प्रायश्चित्तं तु सवदा " इति 

षटात्रिान्मतेऽभिधानात् | यत्तृशनसोक्त-“"दराक्त्वः पिबेहापो गायन्या श्राद्धभुग् 
दविजः। ततः संध्यामुपासीत ड्ुद्धयेत् तदनन्तरम् !हति-तदनुक्तप्रायश्चित्तश्राद्धविषयम् 

सस्काराङ्गमूतश्रःद्धभोजने तु व्यासन विशेष उक्तः--'निदृतचूडाहोमे तु मराङ्खमक- 

रणात्तथा । चरेत्सान्तपनं भुक्वा जातकमेणि चैव हि ॥ अतोऽन्येषु तु मुक्ानें 
संस्कारेषु द्विजोत्तमः | नियोगादुपवासेन शुद्धयते निन्यभोजन' इति | 

सीमन्तोन्नयनादिषु पुनर्धोम्यो विेषमाह--““ ब्रह्मौदने च सोमेच समिन्तोनपने 
तथा | जातश्राद्धे नवश्राद्धे द्विजश्वान््रायणं चरेत्? इति | अत्र ब्रह्मीदनाष्य 
कमोऽऽघानद्गमूत--सोमक्षाहचर्यात् ॥ अथ परिग्रहाभोज्यभोजने प्रायशित्तम् । 

यल्स्वरूपतोऽनिषिद्धमपि विरिषष्टपुरुषस्वामिकतयाऽमोञ्यं भण्यते--तत्परिमरदाञ्चचि। 

तत्र योगीश्वरेण ““ मदत्तान्याभ्चेहीनस्य नानमयादनापदि 2 इलयारम्य साधपश्चभिः 

शछोकैरमोञ्यष्नाः प्रतिपादिताः । मनुनापि त एव किश्चिदाधिकाः प्रतिपादतः- 
^“ नाश्रोत्रियतते यज्ञे प्रामयाजेडते तथा । चछिया श्िबेन च हुते भुन्नीत 
ब्रह्मणः क्वचित् ॥ मत्तकरद्धातुराणां त॒ न मुञ्जीत कदाचन । गणानं गाणि- 

काननं च विदुषां च जुगुन्ितम् ॥ स्तेनगायकयोश्वानं तक्ष्णो बाधुषिकस्य च | 
दीक्षितस्य कदथेस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ अभिशस्तस्य षण्टस्य पुश्चल्या 

दाम्भिकस्य च । चिकित्सकस्य ग्रगयोः ऋूरस्योच्छिष्टमानजिनः ॥ उग्रान्नं सूतिकान्नं 
च पयोयान्नमानदंशम् । अनवचितं बृथामांसमवीरायाश्च योषितः ॥ द्विषदन्नं 

म्यं पतितानमर्वक्ुतम् । पिद्यनाद्यत्तेनोश्वैव केतुर्धेकराधेकस्य च॑ ॥ रौद्ष- 
तन्तुवायानं कतव्नृस्याननमेव च | कमरिस्य निषादस्य रडावतरणस्य च | 

3 सुबणेकवुर्वेणर््य' सोमविक्रयिणस्तथा ॥ वतां शौण्डिकानां च चैरनि्जकस्य 
1) थ य ना ण 

१. ख. प्राजापत्यं तु सवे०। २. ल. कमेयज्चाङ्गमूत ०। ३. म. ४. २०५.--२१७.४. ग. छ. 
क्रीबेनव श्राद्धेतं युज्जी° । ५. छ. गायनयोीश्वा° | &. ग. निगडनच । ७. ए. ग. दन्न॑न 

गयेन्न ०। ८. ग. ता्नमवेधितम् । छ. तान्नमधः स्पृतः० । ९. त. नोर्चेव केतुिकरयिणस्तथा । 
रदे" ‡ केतुविक्रायकस्य च । शृ ! १० छ, कर््वैनस्य० ९१. ख. णस्य शख्चविक्रर । 
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च | रजकस्य दशंसस्य यस्य चोपपतिगृहे ॥ शष्यन्ति ये चोपपतिं खीजितानां 
च सवशः । अनिद च प्रेता्नमतुष्टिकरमेव च ?? इति | अत्र च पदाथा 

अभक्ष्यकाण्डे व्याल्याताः । अत्र प्रायथित्तमाह-- ८ भुक्तवातोऽन्यततमस्यान्नममत्या 

क्षपणं यहम् । मत्या भुक्वा चरेकृच्छ रेतो बिष्मूत्रमेव च ” इति । पेटीन- 

सिनप्यकामतल्िरात्रमेवोक्त--““ कुनखी र्यावदन्तः पित्रा विवदमानः च्लीजितः 

कुष्टी पिद्गुनः सोमविक्रयी वाणिजको प्रामयाजकोऽभिश्चस्तो वृषल्याममिजातः 

परिषेत्तिः परिषिन्दानो दिधिषूपतिः पुनभूपुत्रश्ोरः काण्डपृष्ठः सेवकश्चव्यमोञ्याना 
अपाङ्या अश्राद्धाहः एषां क्वा चाऽविन्ञानाछिरात्रम् इति ॥ शद्केन वेता- 

नेव किशचेदाधेकान्पशितवा चान्द्रायणसुक्त--तदभ्यासविषयम् ॥ गोतमेन पुनः 
४५ उच्चिष्टपुश्वव्यभिरास्ता ” इत्यादिना समोञ्यान्पशिखा ““ प्राक्पञ्चनलेभ्यद्छदनं 

घृतप्रारानं च इति प्रायश्िच्तसुक्त--तदापद्विषयम् ॥ यस्तु बलात्कारेण 

न्ते तस्यापस्तम्नेन विशेष उक्तः--“ बटादासीक्ृता ये तु म्डेच्छचाण्डा- 

र्दस्युभिः | अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणिीदिसनम् ॥ उच्छिष्टथाजेनं चैव 

तथा तस्यैवं भोजनम ॥ खरोषटविड्राहाणामामिषस्य च भक्षणस् ॥ तत्छलीणां च 
तथा संगस्ताभिश्च सह भोजनम् । मासोषिते द्विजातौ तं प्राजापत्ये विद्ञोधनम् 

चन्द्रायण व्वाहिताभेः पराकस्वथवा भवद् ] चन्द्रायण पराकं च चरैत्सवत्सरो- 

षितः ॥ संवत्सरोषितः शुद्र मासा यावकं पिवेत् } मापस्तमात्रोषैतः शद्धः 

कृच्टपादेन शयुद्धथति ॥ ऊर्वं संवत्सरात्कस्पयं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः । संबत्सरो्- 

भिश्ैव रवद्रावं स निगच्छति” इति ॥ आरोचिपीरिगृहीतानमोजने तु च्छागटेय 

आह--“ अज्ञानल्ज्ञते विप्राः सूतके शृतकेऽपि वा ॥ प्राणाय।मरातं कृत्वा 

जुद्वन्ते द्रसूतके ॥ वये षष्टिभवेद्राशि चितित्राहणे दश । एकाहं च व्यहं 

पञ्च सत्तरात्रमभोजमः । ततः छुद्धिभवयेषां पञ्चगव्यं पिवेत्तत ” इति । ब्राह्म 

[1 ११ व 

0 

१. ख ग. क्षयकाण्ड श्राद्वकाण्डे च वख्या०। २. म. ४ २२२. ३. छ. भुक्त्वा दत्वा वाऽ- 

विकचा । ४ छ. करेण भुज्यते । ५. ल. तथोच्छिस्यमोज ° । ६. छ. तेद्धावं चनिगच्छ ०। 
भभ 

भेवेद्धिप्रः णञ्चृग्भ्य् 
सी 

७, ल॒ जनेतुडागक आह ० । ८. ख. नाद्वोजनेवि० । ९ ग. ततः शचि 
५, क # 

पिबेन्नरः इति । छ, पिबोदाते । ब्राक्च° । 
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णादिक्रमेणैकाहध्यहादयो योग्याः, इदमकामकारविषयं, कामतस्तु माक॑ण्डेय 
आह--““ भुक्वा तु ब्राह्मणाद्चौचे चरेत्सान्तपनं द्विजः ॥ मुक्छा तु क्षनियाशौचे 
तथा कृच्छरो विधीयते ॥ वैर्यारौचे तथा सुक्वा महासान्तपनं चरेत् । शद्रस्यैव 

तथा युक्त्वा त्रीन्मासान्रतमाचरेत् '' इति ॥ यन्त॒ राद्भूनोक्त--* शूद्रस्य सूतके 

मुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत् ! वैश्यस्य तु तथा सुक्वा त्रीन् मासान््रतमाचरेत् ॥ 

क्षत्रियस्य तथा भुक्वा द्वौ मासौ व्रतमाचरेत् । ब्राह्मणस्य तथा्यौचे भुक्तवा 
मासत्रती मवेत् '› इति । इदमभ्यासविषयम् । एतच्च प्रायाधेत्तमाशोचानन्तरं, 
वेदितव्यं--““ ब्राह्मणादीनामाश्चौचे यः सक्ृ्देवाननमदनाति तस्य तावदारौचं 
याघ्तेषामारौचं, व्यपगमे तु प्रायश्चित्तं कुर्यात् ' इति विष्णुस्मरणात् ॥ अ- 
ुत्रा्यन्भोजने तु रिखित आह-‹“ युक्तवा वाधुषिकस्याननमव्रतस्यापतस्य च। 

रुद्रस्य च तथा भुक्वा भिरातं स्यादभोजनं, तथा “` परपाकनिडृच्तस्य परपा- 

करतश्य च | अपचस्य च स॒क्वान द्विजस्चान्द्रायणे चरेत्” इति-एतचा- 

म्यासविषयम् ॥ प्ररपाकनिृत्तदिटेक्षणं तेनेषोक्त--““ गृदीत्वाभि समरोपष्य पञ्च- 
यज्ञान्न निवपेत् । परपाकनिदृत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ पञ्चयज्ञान्तसवंय 
करत्वा परान्नमुपजीवति । सततं प्रातरत्थाय परपाकरतस्तु सः ॥ गृहस्यघमदृत्तो 

या ददातिपरिवजितः । ऋषिभिधमेतव्वैरपचः संप्रकीतित › इति ॥ यत्तु ब्रह्म- 
चीर्या्यनभोजने बृद्धयाङ्वस्क्य अ।ह-““ यतिच ब्रह्मणचारी च पक्रानघ्वामिनाबु- 

भौ | तोरन न भोक्तव्यं मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्” इति, यच्च पावणश्राद्धा्- 

कार्तुस्नभोजने भरद्राज आह-- पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नादनन्ति देवताः॥ 
भुक्वा दुरात्मनस्तस्य द्िजद्चान्द्राय्णं चरेत् " दति--तदुमयमप्यभ्यास्विषयम् ॥ 
र्वपरिगणितातिरिक्ता ये निषिद्धाचरणीरस्तदन्नमोंजने तु--  निराचारस्य 
विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च | अन्न भुक्वा द्विजः कुधोदिनमेकमभोजनम् ” इति 

घटाजशान्मतोक्तं वेदितव्यम्. । अतैव संवत्सराभ्यासे षटाविशन्मत एवोक्तम्-- 

४८ उपपातकयुक्तप्य अब्दमेकं निरन्तरम् । अन्न भुक्त्वा द्विजः कुयोत्पराके तु 
1 

क कन 

३, द्विजस्चान्द्रायण चरेदिति पाठान्तरम् । २. ख. शौचे तप्तक्ृ° । छ. रुक्ताद्विजस्चा- 

न्रायणं चरवः इति । ३. ख. पञ्चयञ्चास्तुयः कृत्वा परान्नदुप० । ४. छ. युक्तः 

स्पाद० | 
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= 

विशोधनम्” इति । इद् चाभक्ष्वभक्चणप्रायञ्चिचकाण्डगतविकेषोदितत्रतकदम्बके 

दविजाग्यस्यैव क्षत्रियादीनां तु पादपादहान्या भवति---*“ विप्रे तु सकर देयं 

पादोनं क्षाभिये स्पृतम् । वेद्येऽथ पाद् एकस्तु श्ूद्रजातिघ् शस्यत ` इति 

विष्णुस्मरणात् ॥ 

† दध्यभक्ष्य मक्षणप्रायाधेत्तप्रफरणस् ॥ 

निमित्तपरिगणनवेरायामपपातकानन्तरं जातिश्ररकरादीनि परिगणितानिं 

तत्र प्रायरिचचान्युच्यन्ते । तत्र मनुः--: जातिर्भशकरं कम॑ कृत्वान्यतममि- 

च्छया | चरेत्सान्तपनं कृच्छर प्राजापत्यमनिच्छया ॥ संकरीपातत्यासु मासः 
दोधनमेन्दवः । मङिनीकरणीयेष् तक्षः स्याघ्यावकस्यहम् ‡ इति । अन्यत- 
ममिति समत्र संबध्यते । यमेनाप्यत्र विष उक्तः-- संकरीकरणं करैला 
मासमरनाति यावकम् । इच्छति कच्छमथवा प्रायरिचदच समाचरेत् ॥ अपत्री 

क्रण न्वा तप्तकृच्छ्रेण दुष्यति ॥ सातिकृच्छेण वा दुद्धिमहारून्तपनेनर्च । 
मटिनीकरणीयेषु तत्तङृच्ं विरोधनम् "ˆ इति ।} बृहस्पतिनापि जातिथरंञ्चकरे 

विङञेष उक्तः-““ ब्राह्मणस्य रुजः कत्वा रास्तभादिप्रमापणम् । निन्दितेभ्यो 

धनादान कृच्छराधे व्रतमाचरेत् › इति । एतेषां च जातिभ्रशकरादिप्राय 

स्चित्तानां मन्वादुक्तानां जातिराक््याद्यपेश्चया विषयो विभजनीयरः । एवं 

योगीन्द्रहद्रतमभक्ष्यमक्षणादिपायर्चित्तम् संक्षेपतो ददतम् ॥ अधुना प्रकृत् 

मनुसरामः ॥ २९० ॥ 

महापातकपमतिपातकमदपातकएपपातकं प्रकीणकमिति पनज्नविधं पापजातणुक्तम् । तत्र 
चतुरविधप्रायक्चेत्तसमिधाय कमग्रा प्र॑कीणैकम्रायधित्तमाद-- 

प्राणायामाजले खात्वा खर्यानेोष्टूयानगः | 
नभः जात्वा च स॒क्ा च गत्वा चैव दिवा सियम्॥२९१॥ 

खरयुक्तं याने खरयानम् , उष्टयुक्त यानुयुष्टयान रथगन्व्यादि तेनाध्वगमन 

१. छ, पपातकाद्यनन्तरं ० 1 २. छ, सङ्करापा्र° । ३. छ. कृष्वातप्ुच्छेण ° । 

४, ल, नेनवा । मछि० । ५. ख, प्रकीणेकप्राप० । ९. छ. णायामान्नङेस्नार । 



१३७४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः [ प्रायाक्चत्ताध्यये 

छला दिगम्बरः स्नालवाभ्यवहत्य दिवा वासरे च निजङ्गनासमोगं छृत्वा च 

तडागतरङ्केण्यादाववगाह्य कृतप्राणायामः दध्यति । इदं च कामकारविषयम्- 

'्डशयानं समार्हय खरथान तु कामतः । सवासा जलमाष्ठु प्राणायामेन छुद्धयति ' 

इति मनुस्मद्णात् , अकामतः स्नानमात्र कस्पयम् । साक्षात्छररोहणे व॒ दविगुणादृत्तिः 

कस्पनीया--तस्य गुरुषात् ॥ २९१ ॥ 

किं च- 

गुरं तङ्त्य हृङ्त्य विप्र नित्य वादतः । 

बद्धा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेदिनम् ॥ २९२ ॥ 

गुरं जनकादिकं तङ्क त्वमेवमात्थ यैवं कृतामियेकवचनान्तयुष्मच्छन्दो- 

चारणेन नभस्य विप्रं वा ज्यायांसं समे कनीयांस वा सक्रोधं इं तूष्णीमस्व इ 

तृष्णीमाख हं मा बहुबादीरिपयेवमाक्षिप्य जल्पवितण्डाभ्यां जयफटाम्यां विप्र 

निर्जित्य कण्डे वासरसं मृदुस्पौनापि बद्धा क्षिप्रं पादग्रणिपातादिना प्रसाद्य 

क्रोधं याजयित्वा दिनसुपवसेत् । अनदनस्त वासरं वसेत् ॥ यत्त॒ यमनोक्त-- 

४५ वदिन ब्राह्मण जत पायर्िविचविधित्सया । तरैरावोपोषितः स्नात्वा प्राणि 

पय प्रसादयेत् ”” इति--तदम्यासविषयम् ॥ २९२ ॥ 

किं च-- 

विप्रदण्डोदयमे कृष्दुसत्वतिखच्छरो निपातने । 

इच्छातिद्धच्छोऽखक्पति च्टरोऽभ्यन्तरशोणिते ॥२९३॥ 

विप्रजिघांसया दण्डाघुमे कच्छः ुद्धिरेतुः, निपातने(ताडने)अतिकृच्छ्ः, 

भसृक्पाते रुधिरखरावणे पुनः ङच्छतिङ्कच्ट्ः,भम्यन्तरशोणितेऽपि इच्छेः ञद्धिदेतः॥ 

शहस्पतिनाप्यत्र विशेषो दरिीतः-“काष्ठादिना ताडयित्वा वक्भेदे ङृच्छमाचरेत्। अस्थि- 

भेदेऽतिङच्छः स्यातपरकस्वङ्गकतेने ' इति ॥ पादप्रहार त यम आह--“पादेन त्रा- 

१, ख. स्नाता लु विप्रो दिग्वासाः पाणा० । २.२९. २०२. । ३०७. रणात् । किंच 
गु₹० । £. ल. वाससाधिप्रं पक्ता० । ५. ख. नरश्नन्कृस्नवासरं नयेत्० । ३. क चाह 
विप । ७, त. कृच्छरोऽस्पत्रशोणिते । 
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ह्मण पृ प्रायश्चेत्तावोषित्सया । दिवसोपोषितः स्नावा प्रणिपलय प्रसादयेत् *" 
इति ॥ मनुना वन्यानि प्रकीणेकम्रायशित्तानि दार्शतानि--“ विनाद्धिर्ु 
वाप्यातैः शारीरं संनिषेव्य तु ¦ सचैटो बहिरप्रय गामारम्य विद्युष्यति `› इति । 
विनाद्विरियसंनिहितास्वपीयथंः ¦ रारीरं मूत्रपुरीषादि | इदमकामप्रिषयं, काम- 
तस्तु ““अपद्रतो षिना तोयं शारीरं यो निषेवते । एकाहं क्षपण कृता सचेरूः 

स्नानमाचरेत् इति यमोक्तं वेदितभ्यम् ॥ यत्त॒ सुमन्तुनोक्त--“ अप्छभ्नौ वा 
मेहतस्तप्तक्ृच्म् ” इति-तदना्तीविषषमभ्यासविषयं वा ॥ नित्यश्रोतादिकमेरोपे 

त॒ मनुराह--*“ वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे । स्नातकव्रतलोपे च 

प्रायश्चि्तमभोजनम् ” इति । श्रौतेषु दशेपौणेमासादेकमयु स्मरतेषु च नियहो- 
माद्षु प्रतिपदोक्तष्टयादिप्रायश्चित्तरुपवासस्य समुचयः ॥ स्नातकव्रतानि “ न 
जीणेमल्वद्रास। भवेच्च विभवे सति ” इयेव्रमादीनि प्रागुक्तानि । स्नातकन्रतम 

धिक्ृय क्रतनाप्युक्तम्--“* एतेषामाचाराणमेकेकस्य व्यतिक्रमे गायभ्यष्टशतं जप्यं 

कृत्वा पूतो मवति ” इति ॥ पञ्चमहायज्ञाकरणे त॒ बृहस्पतिराह-~““ अनिवेदयं 
महायज्ञान्यो मृङ्के प्रयहं गृही । अनातुरः सति धने कच्छर्धन विश्युभ्यति ॥ 

आहितारिरुपस्थानं न कुयोयस्तु पवि । ऋतो न गच्छेद्रायौ वा साऽपि 
छृच्छाधेम चरेत् ̀ इति ॥ द्वितीयादि भार्योपरमे तु देव आह--“* मृतां द्वितीयां 
यो भाया दहेदेतानिकाभभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापानस्षमं हि तत् † 
इति ॥ स्वभायाभिदोसने तु यम आह-^* छ्भायौ तु यदा कोधाद गम्येति नरा 

वदेत् । प्राजापदय चरेद्िप्रः क्षत्रियो दिवसान्व ॥ षडात्रं तु चरेद्ैश्यान्नरात्र शुद्र 
आचरेत् ” इति ॥ अघ्नातमोजनादो हारीत आह-“'वहन्कमण्डटुं रिक्तम- 

स्नातोऽदनेश्च मोजनम् । अहोरात्रेण शुद्धिः स्यादिनजाप्येद चैव हि ” इति || 

एकपंङ्कयुपविष्टानां स्नेहािना वैषम्येण दानादौ यम॒ आह--“ न पडङ्कयां वि 
दयान याचेत न दापयेत प्राजापयेन कृच्छेण मुच्यते कर्मणस्ततः ॥ नदीसंकर- 

महन्तुर्च कन्याभिप्रकरस्य च } समे विषमकतुश्च निष्डतिर्नोपपधते ॥ त्रयाणां 
साता नाजा [1 

4 चष क 

१. म. १२. १०२. ख. रंचटोजर्माविरेदिपति° । २. ख. न्तुवचनं मष्स्व० । ३ 

नदापयेत् । याचकोदायकोदातानवेस्वगैस्यगामिनः । प्रजा०। ४. ख. निष्कृतिर्न विधीयते । चया 
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मपि चैतेषां प्रत्यापत्ति तु मागतम् । भेश्षरन्येन चननिन द्विजरचान्द्रायण चरेत् 
इति । संक्रम उदकावत्रणमा्भेः ¡ समे विषमकतां प्रजादौ ॥ इन्द्रधनुदसै- 
नादाइष्यश्ङ्् आह--इन्द्रचाप' पलाशश्च यसथन्यस्य प्रदशयत् । प्रायर्चित्त- 
मोरा ॒घेनुदण्डश्च दद्धिणा *' इति । पतितादिसंमाषणे त॒ गौतम आह-न 
म्टेच्छाङ्युच्यधार्भिकेः सह संभवत । संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायेत् । ब्राह्म- 
णेन सह वा संभाषेत तव्पान्नघनदामवघे प्रथग्वषौणि इति । मार्यादधनानां 
लामस्य वधे विष्नकरणे प्रत्येकं संबत्सरं प्राकृतं ब्रद्यचयेम् ॥ तथा “' ब्रह्मसूत्र 

विना विण्मूत्रोत्स गदो स्मृयन्तरे प्रायर्वि्तमुक्तं विना यज्ञोपर्वातेन यदुच्छिष्टो 

मवेहिजः । प्रायरिचत्तमहोरात्रं गायत्रयष्ठ्चत तु वा । तत्र ऊष्वाँच्छिषटे उपवातः, 

अधोच्छिषटस्योदकपानादिपु गायत्रीजप इति व्यवस्था । अकामतस्तु - ““पिब- 
तो मेहतश्चव भुज्ञतोऽनुपवीतिनः । भाणायामाक्रक षटकनक्तं च त्रितयं क्रमात् ' 

इति सपृयन्तरोक्त द्रव्यम् ॥ सुक्त्वा शौचाचमनमङ्कचोत्याने तु॒‹ यञ 
तिष्ठत्यनाचन्तो मुक्त्वा रवौऽनश्नात्ततः । सथः स्नानं प्रकुर्वीत सोऽ- 
न्थथा पतितो भवेत् इति स्प्रवयन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ “दण्डय बीरादुत्सर्गादौ वासष्ट 
आह-- “ दण्डयेल्सगँ राजेकरात्रसुपवासेनत्रररत्न पुरोहितः छच्छमदण्डयदण्डने 
पुरोहितिरात्र राजा कुनखी स्वावदन्तश्च छच्छ दादशारात्र चरितवोद्धरेयाताम्) इति। 
उद्धरेथातर दन्तानखांश्वेयामिप्रेतम् । स्तेनपतितादिपङ्किभाजने तु मार्कण्डेय आह् 
--*“ अपङ्कयस्य यः काश्चित्पङ्को भुङ्के द्विजोत्तमः । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चग- 
व्येन युध्यति › इति } नीलीविषयेल्ापस्तम्ब आह- नीटी र्तं यदा व्रं 

ब्रह्मणोऽङ्गषु घारयेत् । जहोरात्रीषितो भूत्वा पञ्चगव्येन जुद्धयति ॥ रोमकूपेभैदा 

गच्छेद्रसो नील्यास्तु क्िचेत् । विषु वर्णेषु सामान्यं तत्त्वं विशोधनम् ॥ 
न क पाठनं विक्रयश्चैव तद्या तूपजीवनम् । पातकी च भवेदधिप्रलिभेः सच्छ्यपोहति॥ 

१. ख. प्रत्यापत्तिस्तुमा५० । प्राजाप्ये तुमारगणम् 1 भक्ष ° । २. छ. च्छिष्टममक्ो- 
द्कपनषु गा० । ग. च्छिषटो्ोदकपनिष्ु गा० । ३. ग. चान्तो युक्तवानासनात्ततः० । 
४. ख. ग. द्रष्टव्यम् | चोरा्य० । ५. ख. ग. छ. दण्डोत्सर्गे । &. छ, रात "चरिवोद्धरे० । 
७. ख. यातां कुरिसितानोदनानां नखानां चोढरण कुयौतामिवयर्षः । स्तेन ° । 
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नाडीदार् यदा मिन्यद्राह्मणस्य रारीरतः । शोणितं दृद्यते यत्र 
दविजश्वान्द्रायणं चरेत् ॥ खीणां कीडाथसंमोगे रायनीये न दुष्यति › इति । मगु- 
गाषयुक्तं--““ ख्जीधृता शयने नीकी ब्राह्मणस्य म दुष्यति । दरपस्य वृद्धौ वैश्यस्य 
पवैवजे विधारणम्) इति ॥ तथा वल्विेषकृतश्च प्रतिप्रसवः --““ कम्ब 

पट्सूत्रे च नीखछीरागो न दुष्यति इति स्मरणात् ॥ ब्रह॑तरनिभितखट्रायारोहणे 

रड्ख आह--“अध्यस्य शायनं यानमासनं पादुके तथा। दविजः पठाश्क्षस्य त्रिरा- 
त्र तु व्रतीभवेत् ॥ क्षत्रियस्तु रणे पृष्ठं दत्वा प्राणपरायणः । संवत्सरं तरते कुयौ- 
च्छित्वा बृक्षं फलप्रदम् ॥ दौ कपर त्रह्मणाभ्री वा दम्पती गोद्विजोत्तमौ । अन्तरेण 
यदा गच्छेत्कृच्छं सान्तपनं चरेत् ॥ होमकाठे तथा दोहे स्वाध्याये दारसंग्रह । 

अन्तरेण यदा गच्छेद्िजशवान्द्रायणं चरेत् ” इति । दोहे सामाय्यादङ्गमूते । 
एतचाभ्यासविषयम् । सच्छिद्रादियोदयरिष्टदशेनादो शङ्क आह--““ दुःस्वप्ना- 

रिषटदशैनादौ धृतं सुवर्णं च ददात् '” इति ॥ क्वचिदेशविशेषगमनेऽपि देवछ आह 
--““ सिन्धुसौवीरसैराष्टस्तथा प्रयन्तवासिनः । अङ्गवङ्गकटिङ्गस्चं गत्वा संस्का- 
रमति ” इति । एतच्च तीथयाजाभ्यातिरेकेण द्ष्टग्यम् ॥ स्वपुरीषदशेनादौ यम 
जाह -- “ प्रयादियनमेहेत नपद्यदात्मनः शकृत् । दष्टा सुथै निरीक्षितं 

ब्राह्मणं गामथापिवा ? इति अथरशद्कः--““ पादग्रतापनं क्त्वा कृतवा वहिम- 

धस्तथा । कुरः प्रमृज्य पादौ त॒ दिनमेकं बरती भवेत् *” इति ॥ क्षत्रियादु- 

पसंग्रहणे हारीत आह-“श्षल्रियाभिवादनेऽहोरात्रमुपवसेत् , वेस्याभिवादने द्विरात्र 

शयुद्रस्याभिवादने प्रेरात्रमुपवास इत्र ॥ तथा ¢ शस्धारूढ पादुकोपानदारोपित- 

पादोच्छिष्टान्धकारस्थश्राद्क्ृञ्जपदेवप्रूजादिरताभिवादने चिराजमुपवासः स्स्याद् अन्य- 

त्रनिमन्नितेऽप्यभयत्र भोजनेऽपित्रिरात्रम् ? इति । समि्पुष्पादिहस्तस्याभिवादनेऽ- 

पयेतदेव--““ समिप्पुष्पकुराज्याग्बुग्रदनाक्षतपाणिकम् । जपं होमं च कुवाणे 

नाभिवदित वै द्विजम्" इत्यापस्तम्बीये जपादिभिः समभिन्याह्यरात् ॥ अभि. 
9 

कातता जा भ तण त न 
[1 

[1 

१. ख. रणात् तर्निित । २. ख, ग. कलिङ्गान् गत्वा° । ३- ख. कषेतगामभं ब्राहमणं 

तथेति । ४. ख, दिति । शङ्वोप्याह--पाद० । ग. दिति । शडखः--पात० ५.५. ख. 

व्यारुदेपादुकानहारोपि* । ६. ख. पूनानिरता० ! ७* ख. ग. त्ितेनान्यप ° । 

173 



१३.१८ याज्ञवल्क्यस्पतिः प्रा्रशचत्ताभ्याये 

वादकस्यापीदमेव प्रायदिचक्तं--““ नोदकुम्भहस्तोऽमिवादयेन् न भैक्षे चरन पुष्पा- 
ज्यादिहस्ते । नाञ्चिनं जपन्न देवपितृकायं॒कुवंन शयान इति तस्यापि 
राद्धैन प्रतिषेधात् ॥ एवमन्यान्यपि वचा स्मृयन्तरतोऽन्वेष्याणि प्रन्थगौरवमया- 

दत्र न खघ्यन्ते | २९३ ॥ 

॥ इति प्रकी्णकप्रायाध्त्तग्रकरणम् ॥ 

निमित्तानामानन्यायृतिव्यक्तिपरायथिततंस्य वक्तुमश्चक्यघ्वासापान्यत उपदिषशखपदिषटिषये 

प्रायश्चित्ताविशेषङ्ञानाथमिदमाह-- 
आ, # 1, [क्ण > # ह ॥ 

दुरा काट वयः शक्त पाप चावक््य यल्ञवः | 
| ¢ ८ ५ (क [ ९ ४ 2 

पायाश्चत्त प्रकर्प्य स्यादत्र चत्त न नष्टछरातः ॥ - ९४॥ 

यदुक्त प्रायश्चित्तजातं वक्ष्यमाणं वा तदैशादिकमवेकष्य यथा कतुः प्राण- 

विपत्तिनं भवाति तथा विपयविशेषे कल्पनीयं --दइतरथा प्रधाननिन्रतिप्रसङ्गात्; 

तथा वक््यति-- ‹ वायुभक्षो दवा तिष्ठाति नीवाप्ु सूयदग् ̀ इति--तत्र यदि 
हिमेवदिसिनिकटवतिन।मुःकवास उपदिश्यते अतिशीताकुक्िते वा शिरिरादिकारे- 
तदा प्राणवियोगो भवेदिति तदेशकाटपरिहरेणोदकवासः कल्पनीयः । तथा 

वयोविजेषादपि--यदि नवतिवाषिकदेरप्रणद्वादशवार्धिकस्य वा द्वादशान्दिकं 
प्रायश्चित्तमुपादेदयते-तदा प्राण, विपदेरन्निति, ततोऽन्यवयस्के तस्प्रायरिचन्तं कृस्प्य 

अत एव स्मृत्यन्तरे 'क्राविदधं कचित्पाद) इति ब्ृद्धादिषु प्रायरिचत्तप्पटासोऽभिहितः 

तच्च पक्प्रपञ्चितम् | तथा घनदानक्तपक्चरणादि-राक्व्यपेक्षया च, न॒हि निधनस्य 

पात्रे घनं वा पर्धोप्तम् * इदयायुपपद्यते तथोद्विक्तपिचादेवो पराका्दिकं, नापि 

खटीदाद्रादेजापादिकम् , अंत एव गजार्दानामशक्लुवन् ""दानं दातु चरेक्च्छ्मेकै- 
कस्म विशुद्धये ” इ्युक्तम् । तथा प्रायरिचत्ताधेमहन्ति च्ियो रोगिण एव. च "' 

इति तप्यशक्तस्य स्मृसन्तरे प्राक् प्रायरिच्स्यहसोऽभिदितः । तथां पापं च 
महापातकादिशूपेण प्रत्ययाप्रययसङृदभ्यासस्छख्येण वाञ्वेक्षय यनतः सकटघमे- 

न ~--+------~ क 1 

च ख. श्चित्तानमित्तस्यन० । २. ख. सङ्गात् । तथा०। ३. ल. हितः। पपन 

हापातकादिरूपेण ° । 8. ख. भ्यासरादिसूपे° । 
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राल्लपयालोचनया प्रायश्वित्तं कल्पनीयम् । तत्राऽकामतो यद्विहितं तदेव 
कामकृते द्विगुणं, कामतोऽम्यासे चतुगुणम् इत्येवं स्मृयन्तरानुसरेण कल्पनीयम् । 
तथा ““महापापोपप पाभ्यां य।ऽभिरसेन्मृषा परम् । अव्भक्षो मासमसीत?१ इदयुक्त तत्र 

महापपेपपापयोस्तुल्यप्रायरिचत्तस्यायुक्तवात्पापपक्षयोपपादके मासिकत्रतस्य हासः 

कल्पर्नायः । यत्र च हातितनम्मितास्फोटनानि नाकस्माक्ुयौचथा `: नोदन्वतोऽ- 
म्भसि स्नायान च समश्रादि कतेयेत् । अन्त्वल्याः पतिः कुर्नप्रजा भवाति ध्रुवम् ' 
इत्यादो प्रायसवत्तं नोपदिष्ट तत्रापि देशादयेक्षथा प्रायदिचत्तं कल्प्यम् ॥ नल 
किञ्चिदपि निमित्तजातमनुक्तनिष्कृतिकमुपर्म्यते--: प्राणायामशतं कार्थं स्वै- 

पापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्यचैव दहि इत्यनुक्तनिष्छृतिष्वपि 
प्रायार्चततस्म वक्ष्यमाणत्वात् । गोतमेनापि ' एतन्येवानदिशे विकल्पन 
क्रियेरन् ' इयेकाहादयः प्रतिपादिताः ॥ उच्यत |] सलयमष्येव सामान्यतः 
प्रायाश्चत्तोपदेशः, तथापि सवत्र देराकालादीनाभपेक्षितत्वादस्तयेव कस्पना- 
वसरः, न च हसितादिषु, सपत्र प्राण।यामञ्चतं युक्त-“ चिमित्तस्यऽति 
ठघुत्वात् । अतः पापापक्षपा हासः कल्पनीयः, प्रायरिचत्तान्तरं वा । ननु कथं 

पापस्य टघुत्वं येन प्रायस्य हास्तकस्पना स्यात् नँ च प्रायक्ष्वत्ताह्पतराद्किति 
वाच्यम् ।. उक्तनिष्ृतित्रदेव ॥ सत्यम् ॥ किं तु अभथवादसंकीतनाद्रु- 
द्विषूवोदपक्षया च सुबोध एव दोषस्य गुरुख्धुभावः, तश्च दण्ड- 
हासन्द्धयपेक्षया च प्रायश्चेचयुरुरघुभावः । द्धा ब्राह्मणावमोरणादो सजातीय - 
विषये प्राजापलयादिकमुक्तम् । तत्र यदा प्रतिखामाऽऽनुखम्येन प्रातिरोम्येन वाऽवगो- 

रणादि क्रियते, यदा वा मूधावसिक्तादिभिस्तदा दण्ड्य तारतम्यदशनादेषं 

दोषास्पत्वमह्वावगमात्परायश्वित्तस्यापि गुरुख्घुभावः कस्पनीयः । दर्दितस्चं 
दण्डस्य गुरुभावः प्रतिरोमापवदेष «' द्िगुणा्चेयुणो दमः” इयाना 
॥ २९४ ॥ 

१. ख. नीयः । तत्र । २. त्स्य्षु° । ३. ल. स्पात् । तत परायरिचत्तास्पल्वाच्यम् । 

अरक्तं । ४. ल. पूरवीवुरिपू्वाचबन्धायपेक्र० । ५. ख. नद्येषा । छ. नादेष्र | ६. सख 

भ्रतिरोम्याप । 
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न 

७. पतितलयागषिषेः ॥ 

एवे महापातकादिभिः पतितस्य प्रायदिवत्तयुक्त; यस्वौदधत्यादेतत् चिकीर्षेति तस्य 

कके कायैमिलयत आह- 

दासीङ्कम्भं वहिम्रौमान्निनयेरन्त्सछवान्धवाः । 

पतितस्य बहिःकुयः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥ २९१५ ॥ 
ष जीवत एव पतितस्य ये ज्ञातयो बान्धवः पितृमातृपक्षास्ते सर्व संनिपलय 

दासं प्रे्या तथा सपिण्डादिपरेषितया आनीतमपां पूणं कुम्भं घटं प्रामद्रा््नैनयेयुः। 
एतच्चतुथ्यादिरिक्तितिथिष्वहः पञ्चमे ममे गु्वादिसंनिधौ कार्यम् । “८ पति 
तस्योदकं कायं सपिण्डैरनन्धवेवेहिः । निन्दितेऽहानि साय ज्ञा्याविग्युरुस- 
निधो ॥ ” ईति मनुस्मरणात् अथवा दास्येव सपिण्डादिप्रयक्ता निनयेत् ; 
यथाऽऽह मनुः--““दासी घटमपां पूर्णं परयस्येत्रेतवत्पदा | अहोरात्रमुपासतीरनाशौचं 
बान्धवैः सह"॥ › इति । प्रेतवदिति दक्षिणामुखापसन्ययोः प्राप्यर्थ॑मू । एतच्च 
निनयनं उदकपिण्डदानादिप्रेतक्रियोत्तरकां दष्टव्यम्--"' तस्य ॒विदागुरुथोनि- 
सबन्धास्च सन्नीय सरवाप्युदकदीनिं प्रेतकर्मणि कुर्युः; पत्रं चास्य विपर्य- 
स्ययुः; दासः कमकरो वाऽवकरात् पात्रमानीय दासी घटान् पृराधैत्वा दक्षिणा- 
भिमुखः पा विपयस्येदिदम् ; अमुमचुदकं करोमीति नामग्राहं तं सर्वऽन्वाकभेरन् 
प्राचीनावीतिनो मृक्तरेखाः ; विदया्ररबो योनैसंबन्धास्च क्रन् ; अप उपस्पृस्य 
रामं प्रविशेयुः” ईति गोर्तमस्मरणात् । अयं च लयागो यदा बन्धुभिः त्रर्- 
माणोऽपि प्रायसित्तं न करोति तदू दष्टन्थः--““ तस्य गुरोबन्धिवानां राङ्गस्च 
प्तमक्षं॑दोषानभिल्य्यानुमाष्य पुनः पुनराचारं कभष्वेत्ि स॒ यदयेवमप्यनवस्थि. 
तमतिः स्यात्ततोऽस्य पात्रे विपयस्येत् ' इति शङ्कस्मरणात् । ततस्तं छन्धोदकं 
पातितं सवेकार्येषु॒संभाषणसहासनादिषु बहिः कुयर्बरयेधुः । तथा च 

$. ग, त्यादिना । २, छ. ग. छ. वामत । ३.ग.छ.स्ति। ४८.११ 
१८२.। । ५.११ १८३. । &. संबद्धास्च । ७. स, निपात्य । <.~--१९, २, ३, ४, 
५4; 29 ७* | 
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मनुः--* निवतैरंस्ततस्तस्मात्संभाषणसहासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रामेव च 
खोकिकीम् ॥” इति । हि लञिहादिना संभाषणं करोति तदा प्रायाक्वत्त 
कायम् ; अत ऊर्ध्व तेन संभाष्य तिषटेदेकरात्रं जपेत्सावित्रीमज्ञानपूर्वं ज्ञानपूर्वं 
चे्तिरात्राभेति ॥ २९५ ॥ 

यदा तु बन्धु्यागाद्म्यथा वा जातवेराग्यः प्रायदिचनत्तं कैयीत् तदा फ 
कायमिप्यत आह- 

चरितन्रत आयते निनयेरन्नवं धटम् । 
जुुप्सेरन्न चाप्येनं संवसेयु सरवैशः ॥ २९६ ॥ 

छृतप्रायाईचत्ते बन्धुसमीपं पुनरायति तत्तपिण्डादयस्तेन सहिता नवं अनुप- 
हतं घटं उदकप्र्णं निनयेयुः । एतच्च निनयन पुण्यहदादिस्नानोत्तर 
द्रटव्यम्--““ प्रायश्चित्ते तु चरिते पणं कुम्भमपां नवम् । तेनैव सार्ध 

प्रस्येथुः स्नाता पुण्ये जराशये ॥ * ईति मनुस्मरणात् । गौतमेन तु विरोष 
उक्तः---^“ यस्तु प्रायधित्तेन शुष्येत्तस्मिन् यद्धे शातकुम्भमयं पात्रं पुण्यतमात् 

हदा्पूरयित्वा सवन्तीभ्यो वा, तत एनमप उपश्परशयेयुः; अथास्मै तत्पत्रं दयुस्त- 
त्संप्रतिगृह्य जपेत् “'दान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरिश्षं यो रोचनस्तिह गृह- 

मि इति; रएतर्थजाभिः पावमानीभिस्तरस्समन्दीभिः कूष्माण्डेरचाज्यं जुह्यात् ; 
हिरण्यं दयाद्रां च आचायोय; यस्य तु प्राणान्तिक प्रायश्चित्तं स मृतः शुद्धयेत् ; 

एतदेव शान्ध्युदकं सर्वषूपपातकेषु, ईति । तत॒ एनं कतप्रायाईचत्तं॒ते नैव 
कृतसयेयुः ; तथा सवैकार्येषु ऋयविक्रयादिषु तेन सह संन्यवहेरयुः ॥ २९.६ ॥ 

पूर्वोक्तस्य पतितपस्यिागादिरविपेरतिदेशमाद-- 

पतितानामेष एव विधिः खीणां भ्रकीरतितः । 

वासो गृहान्तिके देयम् अन्नं वासः सरक्षणम् ॥२९७ ॥ 

$ --१३. १८४. । २े.स.त्तचङ्त। उ. तङ्ृतं। २.-- ११. १८६९ ५. 

१९. १०१ $; ३; ह; 9; ५ ७५ 
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य एव पुरुषाणां परियागे पिण्डोदकदानिधिः ङतपायदिचत्तानां च 

परिप्रहािभिः स एव पतितानां चछीणामपि वेदितव्यः । इयांस्तु विंरेषः--पति- 

ताभ्योऽपि बाभ्यः कृतोदकादिकमभ्यो वासस्तृणपर्णमयं कुर्टीरगृहके परधानगृहसमीपे 

देयम् । तथा प्राणघारणमात्रमनं मनं च व्व पुनः पुरुषान्तरोपमागनि- 

वारणसहितं तिरस्कारं देयम् ॥ २९७ ॥ 

नलु काः पतिताक्ता यासामयम् परिष्यागपिधिरियत्राऽऽ्ट-- 

नीचाभिगमनं ग॑पातनं भतेहिसनम् । 

विरोषपतनीयानि स्रीणामेतान्यपि ध्रुवम् ॥ २९८ 

हीनवर्णगमनं, गर्भपातनम् , अत्राह्मण्या अपि मतुं; अत्राह्मणस्यापि हिंस- 

नम्--इलेतानि दवीणामसाधारणानि पतननिमित्तानि । अपिशब्दत्पुरुषस्य यानि 

पतननेमित्तानि महाप।तकातिपातकानुपपातकान्थभ्यस्तानि  चोपपातकौनि तान्य- 

पि द्लीणां ध्रुवं निश्चितं पतनकारणानि भवन्ति । अत एव॒ शौनकः--““ पुरुष- 

स्य यानि पतननिमित्तानि छ्णामपि तान्येव ; ब्राह्मणी हीनवणेसेवायामधिकं पत 

ति 7” इति यत्तु वसिष्ठनोक्तम्--““ प्रीणि किया; पातकानि छोके धमविदो विदुः| 

सर्वो भ्रूणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ॥" ईति । भरणहव्याग्रहणं कृतं तत् 

दृष्टान्तार्थं न पुनरितखे. महापातकादीनां पतनहेतुवनिरासा्थम् । यदपि तेनेव 

४४ चत्त पसियिाञ्याः शिष्यगा गुरुगा च या ¦ पतिक च विशेषेण जुङ्कतो- 

पगता च या |) ईति चतस्ण्््मेव परेत्थाग इध्युक्तं तस्यापि तासां प्रायधित्त 

मचिरकीषन्तीनां मध्ये चतसुणामेव शिष्यगादीनां चेखनगृहवासादिजीवनहे- 

तुलादुच्छेदेन व्यागं कुयात्, नान्ब्रासामित्यभिप्रायः । अतञ्चान्यारसां पतितानां 

प्रायदिचत्तमकुवतानभिपि “४ वासो गृहान्तिके देय ? इत्यादिकं कतेन्यभित्यवग - 

भ्यते | २९८'॥ 
जराप्तेरन चाऽयेनं संविवुस्च सवेशः।* ““इद्यस्यापवादमाह-- 

रारणामतबाटस्रीहिसकान्सवसेन्न वु । 
१,घख,नांप। २. घ. ताभ्यः ्ीग्यःकृ। ३ त देयम् । ४.ग. छ. पतिताया सां। 

५. घु कादीनि । ६.--२८७।५७ग' घ. तेन-चम | ८.--२१.१०.। ९.ग. 

कुरबन्तीनां । १०, ° १९६. पु. १३८१. । 

~ भण 
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चीरणव्रतानपि सदा कतघ्सहितानिमान् ॥२९९ ॥ 
दारणागतादिव्यापादनकारिणः कृतघ्रसहितान्प्रायश्चित्तन क्षीणदोषानपि न 

संब्यवहरेदिति वाचनिकोऽगं प्रतिषेधः । किमिदं वचनं न कुयोन्न हि वचनस्याति- 
भारोऽप्ति अतद्च यद्यमि व्यभिचारेणीखरीवधेऽस्पीयएव प्रायरिचत्तं ` तथापिं 

वाचनिकोऽयं संन्यवहारप्रतिषेधः ॥ २९९. ॥ 

एव पसंगेन खीषु विेषमभिधाय पृक्त एव चरितवतविपी विक्ञेषमाह-- 

घटे ऽपवर्जते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम् 
९ र ५ [^ 

सददययालसथमं गोभिः सत्छ्रतस्य हि सक्किया ॥ ३०० ॥ 

घटेऽपवर्जिते हदादुद्धप्य प्रकुभ्भेऽबनिनीत्तेऽसो चरितव्रतः सपिण्डादि- 

मध्यस्थो गोभ्यो यवस दयात् । ताभिः प्रथमं सक्तस्य प्रजितस्य पड्चाज््ञातिभेः 

ज्ञा्यादिभेः सच्िया कार्या | गोभिद्च ठस्य सत्कारस्तदत्तयवसभक्षणमेव । यदि 

गावस्तदत्तं वसत न गृहीयुस्तर्हिपुनः- प्रायश्चित्तमनुतिषठेत् यथाऽऽह ° हारीतः-- 

:, स्व्िरसा यवक्षमादाय गोभ्यो ददा्दि ताः प्रतिगृहीयुरथैनं प्रवतैयेयुः'› इति । 

इतरथा नेत्यभिग्रेतम् ॥ २०० ॥ 

महापातकादिपश्चविधेऽपि दाषगेणे मातिशिक वरपसंदोदमभिधायाघुना 

सकटन्रतक्ाधारणधवममाह-- 

विरव्यातदोषः कुर्वीत पषेदोऽनमृतं व्रतम् । 

यदोषो यावत्कतृसंपायस्ततोऽन्येवि्यातो विरक्तो दोषो यस्यासौ पषदुप- 

दिष्टं बरत कुयात् । यथपि स्वयं सककशाद्वाथक्चिारचतुरस्तथाऽपि ` पषेत्समीपमुप- 

गम्य तया सह विचार्यं तदनुमतमेव कुयात् । तदुपगमने चाङ्किरसा विशेष उक्तः | 

“कृते निःसंशय ` पपे न भुज्जीतायुपस्थितः । भुज्ञानो वधेयेत्पापं यावननाख्याति 

परपद ॥ सचैछ वाग्यतः सखरात्वा इ्िनवासाः समाहितः । पर्षदानुमतस्तत्ं सवै 

विद्यापयेननरः ॥ त्रतमादाय भूयोऽपि तथा स्नात्वा तरतं चरेत् ॥' इति ॥ विख्या - 

१.ख. छ. सतः | २.ख. प्रद | ३. ख.पूर्णेकु | ४.ग छ. दयात् । “ख. छ. 

तिभिःस; शग. कतेव्या । ७9. ग. दूषणे | ८. ख. कत्र । ९. ख. रणं धा १०. ग, 

योदो। ११. ख. छ. शतो । 
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पनं च दक्षिणादानानन्वैरं कार्यम् । यथाऽऽह पराशरः । “पापं विष्यापयेत्पापो 
दत्या घेनु त्तथा वृषम् "” इति । एतच्चोपपातकविषयम् । महापातकादिष्बधिक 

कल्प्यम् | यतक्तम्-“° तस्मान प्राक्तपापः सक्दाष्डुय वारिणि । विष्ह्याप्य 
पापं रवकतम्बःकिचदत्वा व्रतं चरेत् ॥ "' इति तध्रकणिंकिषयम् । पधैस्वरूपं च 
मनुना दाक्चेतम्--्रवि्ोहैतुकस्तकी नैरुक्तोधर्मपाठकः । त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे पषे- 
देषा दशावरा ॥” हेतुक मीमांसाथोदितलक्ञ; । तकी न्यायश्ाल्रकुशङः | तथाऽ- 
न्यदपि पर्षदहयं तेनैव दश्चितम् । ““ ऋगवेदव्ियजु ् ैच॑सामवेदविदेव च । अपरा पेत् 
विज्ञेया धर्मेसशयनिणंय'' ईति । तथा “एकोऽपि वेद कदम यं व्यवस्येतसमाहितः | 

त ज्ञेयः परमो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतेः॥” इति | आसां च पर्षदं संभवयेक्षया 
ग्यवस्था महापातकादयेक्षया वा, यन्त स्मृलन्तरेऽभिहितम्--“* पातकेषु शतं पष 
त्सदस्र महदादि$ । उपपपेष्ु पञ्चाशत्स्वषपं सस्ये तथा भवेत् ॥ इति तदपि 
महापातकादिदोषानुसरेण पषेदो गुहुघुधावपरतिपादनपरं न पुनः संख्थानियमाथेम् 
--मन्वादिमहास्मृतिविरोधप्रसङ्गात् ॥ तथा देवेन चात्र विशेषो दशितः-- 
५ स्वयं तु ब्राहमणान्रूयुर्पदोषेषु निष्कृतिम् । राजा च त्राह्मणाङ्चैव महत्सु च 
परीक्षिताम् ॥ इति ॥ तथा च पषेदा अवद्यं त्रतमुपदेषटव्यम् । ““अतोनां मागं - 
माल्सनां प्रायरचित्तानि ये द्विजाः । जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां त॒ 
तैः ||!” इ्यङ्खिरःसरणात् । तथा च पर्षदा ज्ञात्वैव व्रतसुपदे ् टव्यम्--५ अज्ञात्वा 
धमशशाल्रार्ी प्रायदचित्तं ददाति यः । प्रायदिचत्ती भवेध्पूतः किस्विषं पषदं ्रजेत् ॥ ” 
इति वातिष्ठ्मरणात् ॥ क्षत्रियादीन्छं तु कृतेनसां धर्मोपदेरे विशेषोऽङ्खिरसा दर्तः 

--“‹ न्यायतो ब्राह्मणः क्षिप्र क्षत्ियदेः कइतेनसः । अन्तरा ब्राह्मणे इत्वा व्रतं 
सवै समादिशेत् ॥ तथा श्रं सम्णसाय सदा धमपुरःसरम् । प्रायश्च प्रदातम्य 
जपहोमविवजितम् ॥' इति । तत्र च यगाद्यनुष्टानशीलानां जपादिकं वाच्यम् । 

इतरेषां तु तपःकमेनिष्ठास्तपोनिष्टाः कदाचित्पापमागता; } जपहामददिक तेभ्यो 

विशेषेण प्रदीयते ॥ ये नामधारका विप्रा मृखां धनविवजिताः । इच्छचान्द्रायणादीनि 
तेभ्यो दयाद्विरेषतः |` इति प्रकारप्रायश्चिच्चपकरणम् ॥ 

१. ख. चेति नस्ति ।२.ग.रे। ३. ख. पर्षद्रथय । ४.- २२. ११३१. । ५.ग. 

जुवेदौ । ६.7 ३२. ११२. । ७.-१२. ११३. । ८. श. स्वत्पं। ९. ख. चेति नास्ति । 
१० ग. “इदं नास्ती । 
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अथ रहस्य प्राय्वित्तम् । 

व्याख्यायस्यातवुरितश्चातनीं ब्रतसेततिम् । 

रहुःकताघसंदोहदहारिणीं व्याहरन्सुनिः ॥ 

ततर प्रथमं सकररदस्यत्रतसाधारण षममाहई-- 

अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं ्रतमाचरेत् ॥ ३०१ ॥ 

कतृन्यतिरिक्तैरनमिष्यातो दोषो यस्यासौ रहस्यमप्रकाडं प्रायाश््चत्तमनुति- 
टत् । अतः ल्रीसंमेगादौ तस्या अपिं कारकत्वात् तदितरैषैज्ञातदोषस्य रहस्यत्रत- 
मिति मन्तव्यम् । तत्र यदि कतां स्मये धमेराच्कुदारस्तदा परस्मिनविमान्य 
स्लनिमित्तोचितं प्रायशचित्तमनुति्ठेत् । यस्तु स्वयमनाभज्ञोऽसौ केनचिद्रहोव्रहमहलया- 
दकि कृतं तत्र किं रहस्यप्रायार्वत्तमियन्यन्याजेनावगम्य रहोत्रतमनुतिषठेत् । 

अत॒ एवं रख्ादुद्रयोरप्यसुनैवमार्गेण रहस्यत्रतज्ञानिद्धरधिकारसिद्धिः । न च 

वाच्ये रहस्यत्रतानां जपादिप्रधानलादाषेययीर्च स््रीदयूद्योस्तदनुपपचेरनधिकार 

इति ; यतोऽनेकान्ततो रहस्यव्रतानां जपातिप्रधानवम्, दानदिरपयुपदशात् गोत- 

मेक्तप्राणायामोदरीप संभवाच्च ! इतरेषामपि मन्तरदेवतर्षिच्छन्दःपरिक्ानमात्रमेवा- 

धिकारोपयोगि नघवन्यस्यैव विषयम् । न हि तडागनिर्माणादौ उयोतिषटोमादिविषये- 

णी विप्रतिपत्तिरुपयुञ्यते । देवतादपरिज्ञानं व्व्यमपेक्षणीयम्-"* अविदित्वा- 

ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । योऽध्यापयेज्ेद्याऽपि पार्पायाञ्ञाख्तेतु स 

इति व्यासस्मरणात् । अत्राप्याहारविशोषालुक्तौ पयप्रमृतयः काठविरोषानुक्तो 
सवत्सरादयः देशषिशेषानुक्तौ रिखोचयादयो गौतमा्यभिहिताः प्रकाराप्रायस्वि- 

तवटन्वेषणीयाः ॥ ३०१ ॥ 

एवं सकठरहस्यव्रतस्ताधारणधर्ममाभेधाय प्रकाश प्रायशित्तवत्न्ाहत्यादिक्र- 

मेणेवरहस्यपायधित्तान्याह-- 

(~ क (न ४ ¢ 

विरात्रोपाषितो जघ्वा बह्महा वधमषणम् । 

अन्तजरे विशु्येत दत्ता गां च पयस्विनीं ॥ ३०२ ॥ 
[नं 7 क (ण ४ ८ > * 

तिरत्रमुपोषितोऽन्तर्जरेऽवमषणेर्मे महर्षिणा दृष्टं सुक्तम् ^ मघमधणं ऋत 
~~
 ~~ ~ ५ ~~~ ~~~ 

१, ख. अ | २. ग॒ अनेन ॥ ३. ग. गां द्वा । ४, ग. छ णार्पणा । 

1/4 
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च सय च इति तृचमानुष्टम मावडृत्तदेवताके जप्वा त्रिरातान्ते पयखिनीं 
गां दत्वा ब्रह्महा विद्युध्यति | जपश्वान्तजेटे निमग्नेन त्रिरावतंनीयः ; 
यथाऽऽह सुमन्तुः --“ध्देवद्िजगुरुहन्ताप्सु निमग्नोऽघमषणंसूक्त त्रिरावतेयेत् । 
मातर मगिनीं गला मावृष्वतारं पितृखसारं स्नुषां सखीं वान्यद्वाऽगम्यागमनं क - 

त्वाऽघमषणमेवान्तजखे त्रिरावत्थं तदेतस्मापपूतो भवति " इति । एत कामका- 
रावषयम् । यत्त मनुनोक्तम् --““सव्याहूतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोड । 

अपि श्रुणहनं मासान्पुनन्यहरहः कताः”? इति तदप्यस्िन्नेव विषये गोदानाश- 
क्तस्य वेदितन्यम् । यत्त गौतमेन षटात्रिशद्रात्र्रतमुक्तोक्तम् --““तद्वत एव 
ब्र्मह्यासुगपानसुवणस्तेयगुरुतस्पेषु प्राणायामैः खातोऽघमर्षणं जपेत् '” ईति तद- 
कामतो सकृद्रधविषयम् । यत्त॒ बौधायनेनोक्तम--“प्रमाय्प्राचीं चोदीचीं दि 
रामुपनिष्कम्य ल्लातः ह्चिः डुचिवासाः उदकान्ते स्थण्डिटमुपटल्िप्य सक्ताङछ- 

न्नवासाः सक्तेन पाणिनादियाभिमुखोऽघमषणं खाध्यायमधीयीत । प्रातः शातं 
मध्याहं शतमपराह्वे शतं परिमितं चोदिते नशृत्रेषु प्रसृतियावकं प्रा्नीयात् | 
ज्ञानकृतेभ्योऽ्ञानङ्तेभ्यश्वोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्प्रमुच्यते द्वादरारात्रान्महापातके- 

म्यो ब्रह्महयासुरापानसुवणेस्तेयानि वजेयित्ा एकविंशतिरात्रेण तान्यपि तरति 

ईति । तत्कामकारविषयम् | अकामतः ोत्रियाचा्यसवनस्यवधविषयं वा । यत्त 
मनुनोक्तम्--^“ अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् । मुच्यते पातकैः स्वः 

पराकैः शोधितल्चिभिः ॥'› ईति तत्कामतः श्रो तियादिवधविषयमितरत्र कामतोऽभ्या- 

सविषयं वा । यत्त॒ बृहदिष्णुगोक्तम्--" ब्रह्महत्यां कत्वा म्रामाप्प्राचीमुदीचीं वा 
दिशमुपनिष्क्रम्य प्रमूतेन्धनेनाभ्रि प्रञ्वाल्याऽघमषणेनाष्टसहसमाज्याहरतीजटयात्तत 
-एतस्मात्पूतो भवतीति ?› इति तन्निगुंभवधविषयमनुप्राहकविषयं वा | यत्त॒ यमेनो- 

द्म--““ व्यहं तूपवसेदुक्तन्चिरद्ोऽभ्युपयन्नपः । मुच्यते पातकः सवेंचिजीपिवा- 
&क्ेणम् ॥'› तहुणवतो हन्तुर्नियुणवधविषयं प्रयोजकायुमन्तृविषयं वा यत्त॒ हारी- 
तेनोक्तम्--“* महापातकातिपातकोपपातकानामेकतममेव संनिपाते बआऽघम्षणमेव 
्रतेजपेदिति तनिमित्तकवेविषयम् । एवम-यान्यापि स्मृतिवाक्यानि अन्विष्य एवमेव 
विषयेषु विभजनीयानि ग्रन्थगौरवभयान ङ्िस्यन्ते । एतदेवत्रतजातं यागस्थ- 

१. . मातृष्वसारं स्वु०° । २.--११ २४८. । ३२-२४. १०५४. ख. तो वध। 
५. ग. म॒प्रिमितं । ६३. ६, ४...... | ७.--११. २५८. । <. ग. च | 
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योषिक्षत्रविरस्वत्रे्यामाषहिताश्रपव्यां गर्भिण्यामविज्नाति च गर्भ॑ व्यपादिते तुरीयां 
रान्यूनमगुष्टेयम् ॥ ३०२ ॥ 

प्रायास्वत्तान्तरमाह- 

लखमभ्यः स्वाहेयथवा दिवसं मारुतादानः | 
जर ।र्थत्वाऽभजुहुयाच्चत्वारिरादताहतीः ॥ ३०३ ॥ 

अथवाऽहारत्रमुपोषितो रात्रातुदके बासं कृत्वा प्रातजादुत्तीयै ‹ लोमभ्य 
सवाहा › इयायेर्टमिमनतररकौकेन पञ्चपजराहृतय इत्येवे चत्वार्शदयुताहृतीडुदधयात् | 
इदं च पूरवोक्तसमानदिषयम्--उदवासस्य क्छेशबाडुस्यात् | ३०३ ॥ 

कऋमप्राप्त मुरापानप्रायस्चित्तमाह-- 

त्रिरात्ोपोषेतो हतवा कूद्माण्डीभिर्ध॑तं शुचिः। 
सुरापश्चत्ारिरद ताइृतीसित्यचुवतेते } विरात्रमुपोषितः कूरमाण्डीभिः ‹ यदे- 

वादेवहेडनम्! इत्यायाभेः कूदमाण्डृष्टाभिरनुष्टन्मिः मन्तरा्ङ्देवताभिछग्मिश्वला- 
रिशदताहृ ताडिता ञ्यचिभवेत् | तथा बोधायनेनापयुक्तम--““ अथ ॒कूरमाण्डीभि- 
जहयाे.ऽध्ूत॒ एवात्मानं मन्येत ; यदेवौचीनमेनो भूणहत्याय्स्तस्मानमुच्यते ; 
अयोनौ व। रेतः पिक्तान्यत्र स्वप्नात् ” इति । यत्तु मनुना--“ मासं जप्त्वाऽप 
इ्येतद्वासिष्टं च तृचं प्रति । माहिञ्यं शुद्धवयश्च सुरापोऽपि विद्यद्धयति ॥ ईति 
मास प्रत्य षोडशक्ृत्वोः “ अपनः शोद्युचदघ ' " प्रतिस्तोमेभिरुषसे वासिष्ठम् 
ˆ महितरीणामवोस्पु ' ‹ एतोनिन्द्स्तवाम ' इत्येतेषामन्यतमस्य जप उक्तह, स त्रिरात्रो 
पवासकूरमाण्डहोमाशाक्तस्य वेदितव्यः । एतच्वाकामतः पैटया सङ्ृत्पनि गौ ओ 
माध्योस्तु पानाङ्तौ च वेदितव्यम् | यच्च मधुना ““ मन्त्रैः शाकहोमीयैरब्दं 
इत्वा घृतं द्विजः । स गुवेप्यपहन्येनो जप्वा वा नम इत्य॒चम्।।' हति । सेवत्सरं 
प्रयहं देवकृतस्थैनस इत्यादिभिरष्टभिमैनतैहोमो ° नम इदुग्रं नमञाविवास › स्त्यस्य 
वा ऋचा जप उक्तः स कासकारविषवः | यत्त॒ “ˆ महापातकसयुक्तो ऽनुगच्छद्ाः 

समाहितः | अभ्यस्यान्दं पावमानीभन्ताहारो विञयुद्धयति '” इति तदभ्यासर्विभयम्, 
समुच्चितमहापातकविषयं वा ॥ 

१. ल. रकेन । छ प्रातर्जराहुतीर्हुयात् । २ ख. याप्रदवौ ° । ३.--३. ७ १, ३, २. 
४७.--११. २६२. । ५. ऋ० 4. ७. ५ । &. ऋण य. ५, २७. १. } ७. कण०्८. £ 

धेर. १,। ८. कण द. र, १८. १९. । करण ६. ५, ३७. ४. | ९.-- ५. २५६. । ४, 

9 8. ८ १¶१२. ८. । 
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पुवणेस्तय प्रायदिवत्तमाह- 

ब्राह्मणः स्वणेहारी तु श्द्रजापी जटे स्थितः ॥ ३०४ ॥ 
ब्राह्मणः स्वणेहारी पुनच्चिरा्रोपोषिततः जरूमध्यस्थो ८ नमस्ते रुद्र मन्यव ?' 

इति शातरुद्ियजपयुक्तः शुद्धयति शातातपेनात विदशेष उक्तः--“ मघं पीत्वा 
गुरुदारांश्च गत्वा स्तेयं कृवा ब्रह्महयां च कत्वा । मस्माच्छनो मस्मशय्यां राथानो 

रद्राध्यायी मुच्यते सवैपपिः ॥ इति | जपश्वेकादराक्तल्ः कार्यः--* एकादश - 
गुणान्वाऽपि रद्रानावयं धमेवित् | महापपेरपि स्पृष्टो मुच्यते नात्र संङयः ॥ 
इवयत्रस्मरणात् । यत्त मनुना ¢“ सङृज्जप्ास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च । सुवणे- 

मपह्यपि क्षणाद्धवति निमेखः'*|॥ इति द्विपञ्चाशदक्संख्याकस्याऽस्यवामस्यपलित- 

स्यहोतुरिति सूक्तस्य तथा यञ्जाग्रतोदूरमुदतुदैमिति शिवसंकस्पदृ्टस्य षड्ऋचस्य 
वा सज्ञ्जप॒उन्तः सोऽ्यन्तानिगणस्वामिकस्रणहरणे गुणवतोऽपहतेदरष्टन्यः । 
सुषर्णन्यूनपरिमाणविषयोऽनुप्राहकम्रयोजकविषयो वा | ङ्त तु महापातकसं- 
युक्तोऽनुगच्छेदियादिनोक्त द्रष्टव्यम् ॥ २३०४ ॥ 

तमप्राप्र युरुतल्पगग्रायध्चित्तमाह-- 

सहखशीषांजापी तु सुच्यते गुरुतस्पगः | 
गोर्देया कर्मणोऽस्यान्ते पृथगेभिः पयखिनी ॥ ३०५॥ 

गुरुतद्यगस्तु " सहस्रसीषौ ` ईति षोडस्च॑सूक्तं नारायणदृष्टं पुरुषदैवत्यमा- 
गुष्टुभं शिष्टुबन्तं जपन्तस्मात्पापान्मुच्यते । सहखशीषाजापीति ताच्छीव्यप्रययादाघर- 

त्तिग्यते । अत एव यमेनोक्तम्ड्--पौरुषं सूक्तमावय मुच्यते सवेकिस्निषात् ।' 
इति ।” आत्तो च संख्यपिक्षायामधस्तन्छोकगता चत्वारिंशत्सल्थाऽनुर्मायते | 
अत्रापि प्राक्तनरछोकगतं ५१ त्रिरत्रोपोषितः" इति संबध्यते | अत ए ॒ब्रृहद्िष्णः 
+“ त्रिरात्रोपोषितः पुरुषसूक्तजपहोमाभ्यां गुरुतव्पगः युध्येत् ` इति रभिश्व 

गह्शटुवणेस्तेनगुरुतस्पगोलिभिः परथक्पथगक्य विरात्रतस्यान्ते बहृक्षीरा गौध | 
९, (५. 

इदर्रकामविषयम् । यत्तु मनुना “° हविष्पान्तीयमभ्यस्य न तमह इतीति च । 
। जष््र हे, ५ * + 9 (^> > ष * 9.9 षा तु पारषं सूक्तं मुच्यते गुरतस्पगः” । ईति । हविष्पान्तमजरस्रविदौ' 'नत- 

१. ख. धयतीति । २. ग. दाप० । ३. घ. गृरुतल्पगप्रायश्चित्तमाह । ४. ° ८, ४. 

। 4. ग. सृमन्तुना । &.-११. २५१. | ७ कण ८ ४, १०.१. | 
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मंहोभदुरितं “इति वा इतिमे मनं: 'सहखश्शीषो ` इत्येषामन्यतमस्य मासं व्रत्यं 
= बोडिदीक्ृत्वो जप उक्तः । सोऽप्यकामविषय एव । कामतस्तु ““ मन्त्रैः शाकठ 

होमीयेः"' ईति मनक्तं द्रष्टव्यम् । यत्त॒ षटत्रिशान्मतेऽभिदहितम्--““ महान्याहयतिभि- 
होमस्तिैः कायी द्विजन्मना । उपपातकड्ुद्धय्थं सदस्परिसंख्यया ॥ महापातक - 

संयुक्तो लक्षदोमेन शुद्धयतीति ॥" तदात्रत्तिविषयम् । यत्त॒ यमेनोक्तम्--““जैदा- 
<प्यस्यवामीयं पावमानीरथापि वा | कैन्तापं बाटसिस्याश्च निविव्प्रषान्द्रषाकपिम् | 

दोतुन्रद्रान् सङ्कञ्जप्त। मुच्यते सवेपातकेः ॥ इति तदरबभिचरिणीगमनविषयम् | 
यानि पुनः गुरुतस्पातिदेद्ावेषयाणि तत्समानि वाऽतिपातकोपपातकपदाभिधयानिं 

तेषु तुरीयांशान्यूनमर्धोने च क्रमेण वेदितन्यम् । पातकातिपातकोपपातकमहापा 

ध्षकानमेकतेम “ संनिपाते वा अघमषेणमेव त्रिजपेत् ” इति हारीतोक्तं वा 
्रष्म्यम् । महापातकसस्मिणश्च ^‹ स तस्यैव व्रतं कुयोत् ॥' इति वचनायेन 

सह संसगस्तदौयमेव प्रायश्चित्तव् | नच वाच्यमत्राध्यापनादिसंसगेस्यानेकक्ै- 
कसंपादयत्ाद्रहस्यत्वानुपपत्तिरिति । थतः सयप्यनेककवकत्वे परदारगमनवद् कवे- 

व्यतिरिक्तततीयाद्यपरिज्ञानमात्रेणेव रहस्यत्वम् । अतो भवयव रहष्यप्रायश्चित्तम् । 

एवमतिपातकारिसंसर्भिणोऽपि तदीयमेव भायश्चित्तं वेदितव्यम् ॥ ३०५ ॥ इति 

पहापातकरहस्य प्रायाश्वत्तप्रकरणम् ॥ 

करमप्राप्ते गोवधादिषटूपव्वाङदुपपातकम्रायधित्तमाह-- 

प्राणायामशतं कायै सवंपापेपनुत्तये । 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥ ३०३ ॥ 

गोवधादिषटूपञ्चाशदुपपातकजातानामनदिष्टरहस्यत्रतल्नां च जाते्- 

राकरादीनारमैनुचये प्राणायामानां शातं कायम् । तथा सर्वेषां महापा- 

तकादीनां प्रकीणैकानैौमिप्यपनुत्तये प्राणायामाः कायाः । तत्र च महापातकेषु 

१, ऋ० ६, ३. ७, । २. =० ८. ६. २६. १. । ३. ख. षोडरषोडशक्सवां चतारि 

शप्तख्याकनप । ४. --११. २५६. ॥ ५. ग. कातीयं । ६. ग. उमपातकानामेक । 

७. ग. द्र्ट्यमू् ८. ग. इति देशकारयन्वेषणपातितव्याग ग्रहणविपिपूवेकमहा० ९. ग. 

कूप्रा्तपुपपातकपूय िततमाह् । १०, ख. दीनां सर्वषामप । ११. ख. कान्तानां | 

॥ 
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चतुःशतम् ,अतिपातकेपु त्रिरातम्, अनुपातकेषु द्विरातभीतै सख्याविददेः कल्पनीया] 
प्रकाराप्रायाध्ित्तषु महापातकप्रायश्चिचतुरीयांशस्थोपपातकेष विघानदशनात् प्रकीणे 

केषु च हासः कस्य: । अत एवोक्तं यमेन--“'दरप्रणवसयुक्तैः प्राणायामैश्वतुः 
रतैः । मुच्यते ब्रह्महव्यायाः किं पुनः ेषपातकैः ॥ ” इति । बोधायनेनाप्यत् 
विष उक्तः--“ अपिवाक्चक्चुःश्रोत्रलक्त्राणमनेोव्यतिकमेषु त्रिभिः प्राणायामैः 
ञयध्याते । शद्रल्लीगमनानमोजनेषु प्रथक्पृथक् सप्ताहं सप्त सप्तं प्राणायामान्धारयेत्। 

अभक्ष्यामोव्यमिष्यप्ाशनेषु तथा चापण्यार्वक्रयेषु मधुमांसधृततैर्टाक्षाक्वण- 

रसानवर्जितेषु यचान्यर्दप्येवं युक्त स्यहादशाह द्रोदशाद्ादशं प्राणायामान्धारयेत्] अथ 
पातकोपपातकर्व्ज यचान्यदय्येवं युक्त स्यादधमासं द्वाद दादश प्राणायामान्धार- 
येत् । पौतकपतनायवजं यच्चार्न्धदप्येवं युक्तं स्यान्मतं द्वादशद्वादस्च प्राणायामान् 
धारयेत् । अजं पातकवजं यच्वाप्यन्यदय्येवं युक्तं द्राद्धिमासान् द्वादशद्ादस 

प्राणायामान् धारयेत्, अथ पातकेषुं संवत्सरं द्रादशद्रादर प्राणायामान् घारयेत्? 

इति । तत्र वाक्चश्चुखियादिप्राणायामत्रयं प्रकीणाभिप्रायमर्ं । द्रल्लीगमनानमो- 
जन इदययदिनोक्ता एकोनपञ्चाक्चस्प्राणायामा उपपातकविरोषाभिप्रार्थाः। तथा “अभ- 

क्यामोज्य  इयादिनोक्तातुश्वसारिंरदधिकरतप्राणधयामा अप्युपपातकविशेषा- 

भिप्राया एव । अत “'पातकोपपाततकवञं"" इयादिनोक्ताः सारीतिश्चतप्राणायामा 

जातिज्छकरादमभिप्रायाः | अथ ,‹ पातकवजम् '' इयादिनोक्ताः षश्यधि- 

कशतत्रयप्राणायामाः गोवधादुपपात्तकाभिप्रायाः। मथ ““"पातकवज्येम्' इत्यादिनोक्तः 

षष्टवधिकेकरतसहितद्िसहलपंख्याकाः प्राणायामाः अतिपातकानुपपातकामिप्रायाः) 

अथ “° पातकेषु” इत्यादिनपक्ता वंरात्थधिकरातचवयुक्ताश्चतुःसहस्रभाणायामा 

महापातकिषयाः | इदं चाभक्ष्यमोञ्येत्यादिनोक्त मायाश्चत्तपञ्चकमत्यन्ताभ्यासवि- 

षयम् ,--समुचितविषयं वा । यत्तुमनुना--““एनसां स्थुरसूक्ष्माणां चिकीर्षनपनो- 
दनम् । अवेत्यृचं जपेदब्दं यत्किश्चदमितीति " इईधयन्दं यावतपरतयहमर्थान्तराविरुदधषु 

पि पि 0 00 
1) 

१, ग. चेतिनास्ति । २. ख. हं सप्त प्रा० । ३. ख. तथा वाऽप । ४, ख. चचपप्यन्य। 
५. ग. द्वादशा £. ख. वञ्य । ७. ख. उपपातक । ८. ख. यच्चप्यन्येदेवं । ९, ख. माष 
द्ादन्ञा्षमासान् । १०. ख. अन्यपा० । ११. घ०. ४. 9, ५.--११ 1 १२. ठ. पकीणकामि। 
१३. ग. पूयेण । १४.- ११. २५९. 
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कटेषु ““अवतेहेकोवरुण » ईत्थस्या ऋचो ° यत्किचेदम् ' इत्यस्या इति वा “इति 

मेमनः! इत्य्यार्च जप उक्तः सोऽप्यभ्यास्तविषयः ॥ ६०६ ॥ 
उपपातकसामान्यग्राप्तस्य पाणायामरतस्यापवादमाह- 

ओद्काराभिष्टेतं सोमसखिरं पावनं पिबेत् । 
त्वा त रेतोषण्मूत्रभाशनं तु दिजोत्तमः ॥ ३०७ ॥ 

द्विजो रेतोषेण्मूत्रप्रारानं कृत्वा सोमकतारसमेङ्करेणाभिमन्नित डुद्धिसाधनं 
पिबेत् । एतच्चाकमकारावेषयम् । कामतस्तु सुमन्तूक्तम्--“*रेतोधिपमात्रप्राशन 

करत्वा ्ट्युनपटण्डुगृज्ञनकुम्भिकादीनामन्येषां वाऽभक्ष्यभक्षणं कत्वा हंसग्रामकुक्कुट 

श्वसृगाखादिमांसभक्षणं ईत्वा ततः कण्ठमात्रमुदकमवतीयं शुद्धवतीमिः प्रा 

णायामं त्वा महाम्यद्दतिभिरुरोगमदकं षीत्वा तदेतस्माद्रूतो भवति ” 

इति । मनुनाऽपि सप्तविधामक्ष्यमक्षणे प्रायाश्चत्तान्तरसुक्तम् -- *: प्रति 

गृह्यप्रति्राद्यं मुक्ता चानं विगर्हितम् । जपंस्तरप्समन्दीयं पूयते मानवघ्नबहात् ॥'" 
रेति । अप्रतिग्राह्यं ॒विषरा्रसुरादिपतितादिद्रभ्यं च । यदावप्ु श्तोविण्मूत्रा 
दिश्ासीरं मरं विसृजति तदाऽपि तेनेवोक्तम्-“अप्रशस्तंतु कतवाऽऽप्सु मासमासीत 

सैक्षभुक् ।'” ईति ॥ ३०७ ॥ 
|+ भि 

अज्ञानकृते प्रकीर्णके मानसे चोपपातके प्रायस्चित्तमाद- 

निरायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृतं भवेत् । 

त्रकास्यसंभ्याकरणात्तत्स्वै विप्रणदयति ॥ ३०८ ॥ 

रजन्यां वासरे वा यपमा्दौदि कृतं प्रकीणेकं मानसं .वाचिक चोपपातकं 

तत्सर्व प्रातर्मध्याह्यादिकाकत्रयविदितनियसंध्योपासनया प्रणद्यति । तथा च 

यमः: यदद्वद्कुरते पापं क्मेणा मन्ता गिरा | आसीनः पर्चमां संध्य 

प्ाणायामर्नैहन्ति तत् ॥” इति । शातातपेनाप्युक्तम्-““ अनृतं मदग 

च दिवा मेधुनमेव च । पुनाति वृषठान्नं च संध्या वहिरुपासिता ॥” 

इति ॥ ३०८ ॥ 
त नोति कनक 

१. अ० १.--२. १५. ४.।२. क्ट. ५. &. ११.५.।३.ग. रेतो) ४.घछ. त्वा 

अघ म । ५.११, २५३. ¦ ६.११, २५२. । ७ खे. छ. मादकु° । 

सा क ५ 
(न 

ना ५ बम १ 
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सकेटमहापादकादिसाधारणान्फावतर्मन्वानाह-- 

इाक्रियारण्यकजपो गायच्यार्च विोषतः | 

सवैपापहरा द्यते रुदैकादशिनी तथा ॥ ६०९ ॥ 

खयुक्रियनाम आरण्यकविशेषः; 'विद्वानिदेवः सवितः* इयादष्वाजसनेयेके 
पठ्यते। आरण्यकं च यजुः ऋचं वाचं प्रप मनोयजुः प्रपये" इत्यादि तत्रैव पठ्यते 
तयोजेपः सकरुमहापातकादिहरः । तथा गायव्यार्च महापातकेषु छक्षमतिवीतको 
पपातकयोदरासहसरम्, उपपातकेषु सहल प्रकीणकेषु शतमियवं वशेषतो जपः 
सवेपापहरः । तथा च गायत्रीमधिक्ृय शोकैः शद्धनोक्तः--“'शातं जप्ता त॒ 
संदिध महापातकनाशेनी । सहस्रं जक्ता तु तथा पातकेभ्यः प्रमोचिनी ॥ 
दरासाहस्रजाप्येन सवकिस्बिषनारिनी | लक्षं जप्ता तु सा देवी महापाततकनारिनी 
सुवबण॑स्तेयशृदिपरो ब्रह्महा गुरतस्पगः । सुरापश्च विद्युध्यान्ति रक्षं जप्वा न 
संदायः ॥ '† इति यत्त चतुर्व॑शात्तमते क्तम्--“*ग।यत्यास्तु जपेत्कोटि ब्रह्म- 
हत्यां व्यपोहाति । लक्षारीतिं जपेयस्तु सुरापानाद्वैमुच्यते ॥ पुनाति हेमहतीरं 
गायञ्या खक्षसप्ततिः । गायञ्या रक्षषष्टया तु सूच्यते गुरुतस्पग | ” 
इति तद्रुरुतवाद्प्रकाशविषयम् । तथा रदरैकादरिनी एकादशानां रद्ानुवाकानां 
समाहारे रुद्रैकादशनी : सा च विशेषतो जत्ता सवपापहरा--“ एकादरागुणान्वा- 
ऽपि रद्रानावत्ये धर्मवित् । महद्भयः स तु पपिभ्यो मुच्यते नात्र सश्चयः |” इति 
महापातकेष्वेकादशगुणाठृततद्रशनाद । अतिपातक चतुर्थार्दहासो यो- 
जनीयः । चराब्दोऽवमषेणादिसमुचयां्थः ; यथाऽऽह वसिष्ठः“ सवधरदेपाैत्राणी 
वक्ष्याम्यहमतः परम्। येषां जपैश्च होमेश्च प्रयन्ते नात्र संशयः।॥ अघमर्षणं देवदतं 
छुद्धवस्तरत्समाः । कृस्माण्ड्यः पावमान्धङ्व दुगासावित्रिरेव च ॥ अभिषङ्खाः 
प्र्तामाः मासानि व्यात्टतीस्तथा ॥ सारदण्डानि च सामानि गायत्रं सतं तथा ॥ 
पुरुष त्रत च भासं च तथा देव्रतानि च । अन्छिङ्गगं बाह्पत्य च वाकसूक्तं 

न त तना म भक्त 

१ ऋ. 9. ४२५. ५. | २. ग. अत्िपातकानपपातक ¡ ३, ग. इटोकैः शङ्खेन । 
४. घ, छ. ̂ तावितरी । ५. ख. लज ० । &. छ. तेनोक्तं । ७. ल. षु चतु च तुधौ । ८. ग. 
दूसकल्षनाश० । ९. छ. कृत । १०, छ, भारदण्डानि । ११ ग. वेदन 
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मध्टृचस्तथा ॥ रातसादियाथवीश्चेरात्रिदुपर्ण महात्रतम् । गोसूक्त चाश्वसूक्तं च 

इन्द्रश्द्धे च सामनी ॥ रकण्याञ्यदोहानि रथन्तरं च अग्नत्रैतं वामदेव्यं ब्रहच्च | 
एतानि गीतानि पुनन्ति उन्तूञ्जातिस्मरतवं कमते यदीच्छेत् ॥' ईति ॥ ३०९ ॥ 

के च-- 

यत्र यत्र च स्कीणमातमान मन्यते दिजः 
तत्र तत्र तिचेरहोमो गायच्या वाचन दिजः ॥ ३१० ॥ 

यत्न यत्र ब्रह्मवधादौ तञ्जनितदोषजातेनाऽऽत्मानं संकीणैमभिभूतं द्विजो 
मन्यते तत्र तत्र गायन्या तिरेर्होमः काः । तत्र महापातकेषु गायच्या रक्षहोमः 
कार्यः--' गायञ्या ठक्षहोमे तु मुच्यते सर्वपातकैः इति यमस्मरणात् । 
अतिपातकादिषु पादपादहासः कल्पनीयः | तथा तिडेवोचनं दानं कायम् ] तथा 

रहस्याधिकारे वसिष्ठः--“: वेशाघ्यां पौणमास्यां त ब्राह्मणौ सप्तपन्च वा | क्षौदयु- 
कैस्तिङेः क्णेर्वाचयेदथवेतरेः ॥ प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वतैते । यावञ्जी. 
वकृतं पापं तसक्षणदिव नद्यति ॥' ईति । तेथा अनियतक्ेऽपि दानं ते 

नेवोक्तम्--‹ कृष्णाजने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुपर्षिषी । ददाति यस्तु विप्राय 
सर्वं तरति दुष्कृतम् ॥ ईति । तथा व्यसेनोक्तम्--““ तिच्धेनु च यो दय्फनसं- 
यतात्मा द्विजन्मने | ब्रह्महत्यादेभिः पपेमुच्यते नात्र संशयः ॥' इति | एवमादि. 

दानजातं रहस्यकाण्डोक्त विदुषां द्विज तानां ख्ीयुद्रयोश्च वेदितन्यमू | "यत्त॒॒यमे- 

नोक्तम्--'“ तिठन्ददातिं यः प्रातस्तिखान्घ्पश्चत्ते खादति । तिरः स्नाति तिखान्जु- 

हन्सर्वं तरति दुष्डृतम्?' तथा “द्रेचाष्टम्पौ ठु मासस्य ̀  चतुद तथैव च । अमा- 
वास्या पूर्णमासी सप्तमी द्वाद्चीद्ययम् ॥ संवत्डरमयुज्ञानः सतते विजितेन्दियः 

मुच्यते पातक : सवैः स्वगैडोकं च गच्छति $ )१ इति यच्चौत्रि णोक्तम्--' ̂  क्षीरा 

न्धौ शेषपर्वङ्के आषाव्यां संविशेद्धरिः । निद्रां प्यजति कार्तिक्यां तयोः संप्रनयेद्ध- 

प् ॥ ब्रह्महत्यादिकं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहति ॥" इलयेत्रमादि तत्सर्वं वियािरदिणां 

कामाकामसङ्कदभ्यासविशेषतया व्यवस्थापनयम् ॥ ३१० ॥ 

१ प नी & » १ ०---^, | ग् | खं. च् 1 २ *---ख* पच्च सुप्त त्त् | ख. स्प 9 पञ्च न्त् ¶ 

४.--२८. १५, ९. । ५. ख. तथेति नास्ति । &.--बसि° २८. ३२. । ७~ख. ब्यासेना" 

प्युक्तं | ८. वँ तथाद्० । ९. ख. तिरस्नायी । १०. ख. शत्यादि । 
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फ च~ 

वेदाभ्यासरतं श्चान्तं पञ्चयन्नक्रियापरम् । 
न स्पृहान्तीह पापानि महापातकजन्यपि ॥ ३११ ॥ 

८८ वेदस्वीकरण पूरव वरिचरोऽभ्यसनं जपः । तदानं चैव शिष्येभ्यो बेदा- 

म्यासो हि पञ्चधा ॥'' इति उक्तक्रमेण वेदाभ्यासनिरतं तितति्षायुक्तं पश्चमहायज्ञानु- 

छननिरतं महापातकजान्यपि पापानि न छुश्चन्ति, किमुत प्रकीणेकजानि वाडम- 

नसजन्योपपातकानि वेयत्र तासयमापिशब्दाह्श्यते । एतस्चाकामकारविषयम् । 
अत एव॒ वसिष्ठेन -- ^“ यद्यकायंशतं सा५ कृतं वेदश्च धार्यते । सर्व 

तत्तस्य वेदाधिदंहव्यभिखिन्धनम् ॥ ईति प्रकीणकादयाभेप्रायेणाभिधायाभि- 
हितम् -- ८ न वेदबटमा्रिय पापकमरतिभेवेत् । अज्ञानाच्च प्रमादाचदद्यते 

कम नेतरत् ॥"॥ ३११ ॥ 
क च-- 

वायुभक्षो दिवा तिष्ठन् रात्रि नत्वाऽपप्ु सू्॑दृक् । 
जप्ता सहस्रं गायत्रयाः शुष्येद्रह्यवधाहते ॥ ३१२ ॥ 

सोपवासो वासरसुपविशन् कषिता सिरे वसननिश्चां नलिाऽऽदित्पोदयानन्त- 
र साविच्याः सस्ते जप्वा ब्रहमवधन्यतिरिक्तसकलमहापातकादिपापजातान्मुच्यते । 
अतश्च।पपातकादिष्वभ्यासेऽनेकदोषसमुच्चये वा॒वेदितव्यम् -- विषमविषयस्मी- 
करणस्यान्याय्यत्रात् । अत एत्र ब्रद्धवसिष्ठेन--महापातकोपपातकयोः कालक्ले- 
र्णं त्रतविशेष उक्तः; यथाऽऽह ““ थवानां प्रसृतिमज्ञछि वा श्रप्यमाणं युतं चाभि. 
मन्त्रयेत्--यवोऽस्ति घान्यराजस्वं वारुणो मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वपापानां पवि 
वरग्रषिभिः स्मृतः” इत्यनेन,--“: धृतं यवा मघुयवाः पवित्रममृतं यवाः । सर्व 
छठ मे पापं वाङ्मनः कायसंभवम्॥'१ इत्यनेन वा ¦ “ अभ्निकार्य न कुर्वीति 
तेन भूतव्राछं तथा । नाग्रं न भिक्षां नातथ्यं न चोच्छिष्टं परियजेत् ॥" ध्ये दोषा 
मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरः ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः 
स्वाहा › इत्याप्मनि जुह्यात् ; त्रिरात्रं मेधाभिद्रद्धये पपक्षयाय त्रिरात्रं सप्तरात्रं 
[1 र 

नकमभ 

१, ख. किं चाऽऽ । २.--२७, १. । ३.--२७, ४ । ४. ग विशेषः । 
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ब्रह्महव्यादिषु द्वादशरात्रं पतितोत्पनलश्च ” इयेतदिगवर्म्बनेनान्यान्यपि स्परतिवच- 

नानि विवेचर्नायाने ॥ ३१२॥ 

॥ इति रहस्यम्रायाश्चत्तप्रकरणम् ॥ 

८ व्रतम्रहणम् 

विनिगुक्त्रतव्रातरूपभेद् बु थु त्तं । काट्चमिति सश्पष्टक्षण वक्ष्यतऽघुरना 

ततन तवितव्छकचखव्रक शरह्स्यत्रतद्गभूतान्धपमानाह्- 

ब्रह्मच दया क्षान्तिदान सत्यमकल्कता । 
अ्िसा ऽस्तेयमाधुयं दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ ३१३ ॥ 

स्नानं मौनोपवासेञ्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः ॥ 

नियमा गुरुचयुश्रूषा सौचाक्रोधाप्रमादता ॥ ३१४ ॥ 
ब्रह्मच सकरेन्ियसंयमः; अकस्कता अकुटिकता, उपस्थनिग्रहो लिद्गनि- 

ग्रहः मोवीवर्दन्यायेन निर्दिष्टः; शेषं प्रसिद्धम् । यत्युनमेवुनोक्तन्--““ अर्दिसा 

सत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् |") इति तदय्येतेषामुपलक्षणं, न परिगणनाय । 

अत्र च दयाक्षान्यादीनां पुरुषाथैतया प्राप्तानामपि पुनविधानं प्रायाश्च्तङ्गत्वाथेम् । 

क्वाविद्विशेषोऽप्यस्ति -- यथा विवाहादिष्वभ्यनुङ्ञातस्याप्यनृतवचनस्य॒ नित्यं 

सयल्विधानम् । पुत्रशिष्यादिकमपि न ताडनीयमित्येवमथंमहिसार्धेघरानमिव - 

वमादि ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 

ततर सान्तपनाख्यं त्रत तावदाह 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि संपि; कुशोदकम् । 

जग्ध्वा पेह्वय्यपवसेत्छरङं सान्तपनं परम् ॥ २३१५ ॥ 

परवेय॒राहारान्तरपरत्यागेन गोमू्दीनि पञ्चगव्यानि पच्चदरन्याण कुरोदकसदहि 

तानि संयुज्य पीत्वा जपरेयुरुपवसे देति रेतत्रकः सान्तपनः कच्छः । सांतपनं चे.तर- 

शके प्रथग्विधानादवगम्यते ! इच्छ इति चान्वथसंज्ञयम्--तपारूपल्लन क्टरा- 

तम 
[न 

१,--११. २२२. । २. ख. न प्च म० | ३, ख. रातः । ४. ख. सयाजन च । 
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साध्यत्वात् गोमू्रादीनां परिमाणं वक्ष्यते | यदा पुनः पूर्वदयुरुपोष्यापरेद्युः समन्तकं 

संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगत्यं पीयते तदा ब्रह्मकूचे इत्यास्यायत ; यथाऽऽह परा- 

ररः “८ गोमूत्रे गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुरोदकम् । निर्दिष्ट पञ्चगव्यं तु पवित्रं काय- 

रोधनम् ॥ गोमूं ताम्रवणोयाः श्चेतायाश्वापि गोमयम् । परयः काञ्चनवणोया 
नीलायाश्च तथा दधि ॥ घृतं चक्ृष्णधणौयाः सवै कापिख्मेव वी । अटामे सवेव- 
णोनां पञ्चगव्येष्वयं बरिषिः | गौर्त्रे माषकास्वष्टौ गोमयस्य तु षोडश । क्षीरस्य 

दादश प्रोक्ता दध्नस्तु दश्च कौतिताः ॥ गोमूलवदधृतस्या्टो तदथं तु कुशोदकम् । 
गायञ्यादाय गोमूत्र नन्धद्वरेति गोमयम् । आअप्यायखेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे 

दधि ॥ तेजोकिञ्यक्रमित्याय्यं देवस्यतवा कुशोदकम् । पञ्चगव्यगृचा प्रतं होमयेद्- 
भिसनिधौ ॥ सप्तपत्राश्च ये दभौ अच्छिनाग्राः डुकविषः । एतेरुदरय होतव्यं 
पञ्चगव्यं यथाविधि ॥ ° ईरावती  ‹ इदविष्णैः ‹ नस्तोके च राश्वती; । 
एताभिश्रैव होतव्ये इतेष पिवरद्विजः ॥ प्रणवेन समाकोञ्य प्रणवरेनाभिमन्त्य च | 
प्रणवेन समुद्य पिबेत्तस्णवेन तु ॥ मध्यमेन पठारास्य पदमपत्रेण वा पिबेत् | 
स्वणपत्रेण रैप्ये्णं ब्राह्मतर्थिन वा पुनः ॥ यच्वगाध्िगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे | 
ब्रहमकू चौपवासस्तु दहत्यभ्निसिवन्धनम् ॥' इति ॥ यदा त्वेतदेव पञूचगभ्यं मितं 
त्रिरात्रमभ्यस्यते तदा यतिसान्तपनसंज्ञां रमते--““ एतदेव अ्यहामभ्यस्तं यतिसान्त- 

पनं स्मृतम्. ॥» इति रशङ्कस्मरणात् ॥ जाबल्न तु सप्ताहसाध्यं सान्तपन- 

सुक्तम्--“* गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशदेकम् । एकेकं प्रयहं पीला 
त्वहोरातमभोजनम् ॥ कृच्छं सान्तपनं नाम सवपापप्रणाशनम् ॥ इति ॥ 

एषां च गुरुरधुक्च्छणां शक्तथाद्यपेक्षया व्यवस्था विज्ञेया । एवमुत्तरत्रापि म्यवध्था 

बोद्धभ्या ॥ ३१५ ॥ 

महा सान्तपनस्य कृच्छ्माह- 

पथक् सान्तपनद्रग्थः षडहः सोपवासकः । 

4. ख, प्रलेकं । २.ग.छ.च। र. ग. मृत्मा । ४. ग. छ. स्यः | ५, ख. 

शचि । ३८ ० ५. ६. २४, ३. । ७. ऋ० १.२. ७.२, । ८. ऋ० १. ८, ६. ३.। 

९ ए. शवती। १०. ख. छ, तभ्रेण। 
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सप्तहिन तु छच्छोऽयं महासान्तपनः स्मृतः ॥ ३१६ ॥ 

सक्ताहेनापवजितो महासान्तपनास्यः कृच्छर विज्ञेयः । कथमिदयपेक्षायामुक्तं 

परथगभूतेः षडिभर्गोमूत्रादिभिरेकेकेनेकेकमहरतिवाहयेत् , सप्तम चोपवासेन 
इति | यमन तु पञ्चदशाहसपाघो महासान्तपनोऽभिहितः--“भ्यहं पिबेत्त॒ गोमूत्र 

व्यहं वै गोमयं पिनत्। व्यहं दधि अयहं क्षीरं यहं सर्पिस्ततः ज्युचिः।। महासान्तपनं 

हयतत्सवैपापपरणाश्चमम् ॥* इति एवे जाबारेन वेकविरातिरात्रानिवेर्व्यो महासान्त- 

पन उक्तः--*“ षण्णामेकैकमेतेभां त्रिरात्रमुपयोजयेत् । व्यहं चोपवसेदन्त्य 
महासान्तपनं विदुः ॥' इति ॥ यदा तु षण्णां सान्तपनद्रन्याणामेकेकस्य दधह- 

मुपयोगस्तदा अतिसान्तपनम् ; यथाऽऽह यैमः ^“ एतान्येव तथा पेय्यिकेकं तु 
दयं दवहम् | अतिसान्तपनं नाम श्वपाकमपि रोधयेत् ॥ इति । श्वपाकमपि 

= (४. 

राोधयेदिव्यथेबादः ॥ ३१६ ॥ 

पणकृच्छख्यं व्रतमाह- 
ॐ, © क पर्णोदुम्बरराजीवबिल्वपतङुशोदकैः । 

प्रत्येकं प्रयहंपीतैः प्णकृच्छ उदाहतः ॥ ३१७ ॥ 

पलाशोदुम्बरविन्दशरीषृक्षपणौ नमेकैकेन कैवायितसुदकं प्रत्यहं पिबेत् ›-- 

कुरोदकं चैकस्मिनहनीति पञ्चाहसाध्यः पणडच्छ्ः । यदा तु पणोदीनामेकीकृतानां 

क्वाथाच्चिरैत्रान्ते पीयते तदा पणकूचैः; यथाऽऽह यमः-“' एतान्येव समस्तानि 

त्रिरात्रोपोषितः ञ्चिः । क्वाथयित्वा पिबेदाद्धिः पणकूर्चाऽभिधीयते › इति । यद् 

तु िल्वादिफलानि प्रत्येकं क्वथितानि मासं पीयन्ते तदा फठृच्छरदिन्यपदेञं 

छभते : यथाऽऽह मार्कण्डयः--““ फठेमीसेन क्वाथेतः फल्कुच्छो मनीषिभिः. 

्रङ्धच्छः श्रीफैः प्रोक्तः मद्मकषैरपरस्तथा ॥ मासेनामरकेरैवं श्रीङच्चयपरं 

स्पृतम् ॥ प्रीतः पतऋृच्छरः पुष्पैस्तच्छच्छ् उच्यते । मूडच्छ्ः सतो 

मूढस्तायङ्ृच्छो जटेन तु ईति ॥ ३१७ ॥ 
1 

१, ग. मलः। २. ल. यदि०। ३. ख छ. क्वथितं 1 ४. ग. एकैकस्मिद् । ५. छ. 

रात्रेपी । ६. ख. कमन्ते । ७. ग. इति । इति पणङनच्छूमेकादशम् 1 
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तपङ्च्ट्माहइ- 
वू = ॐ _ 9 9 

तप्तक्षीरधताम्बूनामेकेक प्रत्यहं पिबेत् । 
न च 

एकरातपवासश्च तप्तकृच्छ्र उदाहतः ॥ ३१८ ॥ 

दुग्धसर्पिरुदकानां तक्तानामेकैकं प्रतिदिवसं प्राश्यापरेदुरुपवसेत् । एष दि- 
वसचतुष्टयसंपाययो महातप्तङ्ृच्छः । एभिरेव समस्तैः सोपवधिष्टिरावसंपायः सान्त- 
पनवत्तप्तक्ृच्छः । मनुना तु द्रादश्यर त्रनिवेर््योऽभिहितः-““ तप्तङृच्छं चरन्विप्रो 

जलक्षारघ्रतानिखन् । प्रतिन्यह पिबेदुष्णान्सङ्ृतस्नायी समाहितः ॥ * इति । 
क्षारादिपारमाणं तु पराशरेणोक्तं द्ष्टन्यम्--"“ अपां पिवेत्त॒ त्रिप द्विपं तु पयः 

पिवेत् । पठ्मेक पितेत्सपिंलिरात्रं चोष्णमारुतम् ।‡ इति | त्रिरात्रह्य पररणे उणष्णो- 
दकवाष्पं पिबेदित्यथेः। यदा त॒ सीतं क्षीरादि पीयत तदा शीतङृच्छः-- “यहं शीतं 
पिबेत्तोयं उ्यहं शीतं पयः पिवेत् । ज्यं रीतं घरतं षीत्वा वायुभक्षः परं त्रबहम्॥ 

इति यमक्मरणात् ॥ २१८ ॥ 

पादकृमाह-- 
क ४ च रे 

एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । 

उपवासेनचेवायं पादकृच्छरः प्रकीर्तितः ॥ ३१९ ॥ 
एकभक्तेन सङ्ृद्रोजनेन दिवव । नक्तेनेति प्रथगुपादानात् । अतश्च दिवि- 

वेकवारमेव मोजनेनेवेकमहोरात्रमातिवाहयेदिति । तत्र दिवेति रात्रिब्युदासः एकवा- 
रमिति द्विवारादिन्युदाक्तः, भोजनेनयभोजनन्युदाक्तः । एतच कच्छादीनां तरतरूप- 
त्वात् पुरुषाथभोजनपयुदासेन कृच्छङ्गमूतं भोजनं विधीयते । तथा चापस्तम्बः. - 
८ उयहमनक्तार्यदिवारीततल्रयहं उर्हमयाचितव्रतघ्नहं नानाति कंचन ” हति | 
भवर चानक्ताशीयनेन तरते "शहितेणिनिप्रव्ययेन नक्तपयुदासेन दिव।मोजननियमे 
च्छति । गौतमेनापीदमेव स्पष्टीकृतम्--““हविष्यान् प्रातरादान्भुक्वा तिसो ात्री- 
न।रनीयात् ” इति । एवं नक्तमोजनविधावपि । न षिदयते याचितं यस्मिन्भोजने- 
तदयाचितमिति" । तेन काठविशेषायुपादानादिरवा रात्रौ वा सकृदिव्येव । तपो. 

१.--११. २१४. 1 २. ख. ध्यं मारुतस्य प० ।३. ष. धम १,२०।४. ल. तरतवि 
हितेन । ५,२६. ३. । ६. छ, तेनेव्यारभ्य न केवकमितिपयैन्तं नास्ति । ७. ग. दिवारात्रोप 
वासकृादत्येव 
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रूपतात् कृच्छणां द्वितीयमोजने तदनुपपत्तेः अयाचितमिति न केवर परकीया . 
नयाचनप्रातिषेधः;अपितु स्वकीयमपि परिचारकमभायदिभ्यो न याचितन्यम् | प्रेप्रणा. 
ध्येषणयोः साधारणत्वात् याञ्चायाः ! अतः स्वगृहैऽपि मृत्यमायोदयोऽनाज्ञप्ता एव 
यदि भोजनमुपहरन्ति तहिं भोक्तव्यं, नान्यथा । असुनेवाभिप्रयिणोक्तं गौतमेन- 
५४ अथापरं अह न कंचन याचेत” ईति । अत्र च म्रासरसंल्यानिथमः पराशरेण 
द्ितः--““ सायं तु द्रादशग्रासाः प्रातः पञ्चदश स्पृताः । चतुदिदा्िरायाच्याः 
परनि्दानं स्मृतमिति॥' आपस्तम्बेन लन्यथोक्तम-““सायं दाप्रिरतिग्रसाः प्रातः षाड 
रतिः स्मृताः । चतुविशतिरायब्याः परं निररनाच्लयः ॥ कुक्कुटण्डप्रमाणस्तु 
यथा चास्यं विशेत्पुखम् |” इति ॥ अनयोश्च कस्पयोः शक्तथपेक्षो 
विकल्पः । आपस्तम्बेन तु प्राजापयप्रायश्चित्त चतुधौ विभज्य चतुरः पादङ्च्छर- 
नकरत्वा व्णानुरूपेण व्यवस्था रदरडिता--““ व्यहं निररानं पादः पादश्चायाच्ेतं 

ज्यहम् | सायं यहं तथा पादः पादः प्रातस्तथा उपहम् ॥ प्रातः पादं चरेच्छः 

सायं वेदयेत दापयेत् । अयाचितं तु राजन्ये विरात्र ब्राह्मणे स्मृतम् ॥ इति ॥ 
पदाखथाचितोपवापात्कन्यहद्रयानुष्ठानं तदाऽधकृच्छः । सायंग्यतिरिक्तापरब्यहत्रया . 

नुष्ठानम् पदोनमिति विज्ेयम्--““ सायं प्रातर्विनाऽध स्यात्पादोनं नक्तवजितम् ।”' 
इति तेनैवोक्तवात् ॥ अधैङच्छस्य प्रकारान्तरमपि तेनैव दरितम्--““ सायं प्रात 
स्तथेकैकं दिनद्यमथाचैतम् । दिनद्वयं च नाद्नीयाक्छच्छधं तद्विक्षीयते ॥" 
इति ॥ ३१९ ॥ 

प्राजापव्यं कृच्छमाह- 

यथाकथञ्चित्तिगुणः प्राजुपयोऽयमु्यते । 

अयमेव पादङृच्छरः । यथाकथञ्चिदण्डकडितवदाञत्या स्वस्थानविवरद्धश 
वा तत्राप्यानुरोम्येन प्रातिरोम्येन वा तथा वक्ष्यमाणजपादियुक्त तद्रहितं बा. 

त्रिरभ्यस्तः प्राजापलयो ऽभिधीयते | तत्र दण्डकङितवदाबृत्तिपक्चो वसिष्ठेन प्रदा्चितः- 

८५ अहः प्रातरहर्नक्तमहरेकमया चतम् | अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरौ परौ ॥ 
1 पक 

१,--२६. ४ | २. ख. पेश्रया वि ।३२.छ. क्स्य; | ४४ग. कृता \ भ-ख 

वैद्यस्य | 
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अनुग्रहार्थं विप्राणां मनु्ेममृतां वरः । बाख्बरद्धातुरेष्वेवं शिद्यङच्छरमुवाचह ॥” 
इति ॥ आनुलोम्येन सवस्थानविवद्धिपक्षस्तु मनुना ददितः-** वहं प्रात्य 

सायं यहमदादयावैतम् । परं अपहं च नादनीयाघ्म्रानापत्यं चेरेद्विज ईति ॥ 
पाविलोम्यावृचि्तु वसिष्ठेन दर्दिता--“ प्रातिलोम्यं रचरद्धिपः इच्छ चान्द्रायणो- 
तरम् ॥' ईते । जपादिरहितपक्षस्तु रख्रीशद्रादिविषयेऽङ्खिरसा दरितः-- 
४४ तस्मन्छ्धं समासाच्च सदा धमंपथे स्थितम् । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमादि 
वर्धितम् | इति । जपादिवुक्तपक्षप्तु पारिरेष्याघोग्यतया च त्रैव्णिकविषयः | 
स च गौतमादिभेद्ैतः--:' अथाऽतः इच्छान्व्याख्यास्यामो हविष्यान््रातराशया - 

न्ुक्ता तिस्रो रात्रीना्नायात् , अथापरं अयहंनक्तं॑सुज्ञीत, अथापरं व्यहं न 
कंचन ाचेत, अथापरं उयहसुपवसस्तष्ठदहनि रात्रावासीत; क्षिप्रकामः सत्यं वदत्, 

अनधः सह् न मित, रोरयेधां जपेनिव्यं प्रयुञ्जीत, अनुसवनमुदकोपस्परीनमापो- 
दिषटेतितिद्धभिः पवित्रवतीभिमाजेयीत हिरण्यवणौः शुचयः पावका इयष्टाभिः।अथोदक- 

तपणं--नग्रेहेमाये मोहमाय मंहमाय धन्वने तापसाय पुनमैसवे नमो मौज्ञ्याय 
आओम्याय वसुविन्दाय सवेव्रिन्दाय नमः । पाराय सुपारयय महापाराय वरहाय 

परपाराय पाराधेष्णवे नमः । रुद्राय पञ्चुपतये महते देवाय अयम्बकायैक चरायाधि- 
पतये हराय शवायेशानाय उग्राय वानेणे घुणेने कपर्दिने नमः । सूयोयीदियाय 
नमः | नठग्रीवाय शितिकण्ठाय नमः ष्णाय पिङ्गलाय नमः । य्येष्ठाय श्रेष्ठाय 

बृद्धयेन्द्राय दर्किाय ऊर्ध्वरेतसे नमः सत्याय पावकाय पावकवणीयैकत्रणीय 
कामाय कामद्यपिणे नमः । दीप्ताय रीप्तष्ापेणे नमः । तीक्ष्णाय तीश्णङूपिणे 

नमः | सोम्याय पुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषाय उत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिणे नमः| 

चन्द्रकलाटाय छ््तवाससे नमः? ईति--“एतदेवादिय)पस्थानमेता एवाज्याहृतयः, 

दादशरात्रस्यान्ते चरं श्रपयित्वा एताभ्यो देवताभ्यो जुहूयात्ू--अग्रये स्वाहा 
सोधाय स्वाहा्रषोमाम्यामिन्द्ा्भभ्यामिन्द्राय विश्वभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतयेऽप्रये 

खिष्टक्ृते इति अन्ते ब्राह्मणभोजनम्” इति| तत्र तिष्ठिदहनि रात्रावासीत क्िपरकाम 

१.--२२. ४३. ।२.-- ११. २११. ।२.-२०. ३३. । ४. छ, पेतेैरयोधाजपेनि° ॥ 

५ छ० नममायमोहमापधूलनेताप० । क° मोहमाय मय धूमन्वनेतापत्ता° ६. ल्ल, महापारायप- 
रपारा° ७. छ. दिनेनमः । नखग्री ° 
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इत्यस्याथः । यस्तु महतोऽ्येनसः क्िप्रमेकेनेव कृच्छेण कषिप्रं शष्येयमित्येवं काम- 
यते असावहनि कमौविरुद्धेु करेषु ॒तिष्ठदरात्रावासीत । एवं रौरवयोधास्यसाम- 
जपो नमोहमायेव्यादिभिस्तपणेमादि्योपस्थानादिकं चरश्रपणादिकं च योगीश्वरा- 

युक्तं क्िप्रकामः कुर्वीत । अतश्च योगीश्वरादयुक्तप्राजापव्यद्वयस्थाने गौतमीयमने- 

केतिकतेव्यतासहितं दष्टम्यम् । एवमन्यान्यपि स्पत्यन्तरोक्तानि विशेषणान्वे- 
षर्णीयानि ॥ ॥ 

अतिकृच्ट्माह-- 

अयमवातिकृच्ःस्यात्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ ३२० ॥ 
एतद्धमेक एव॒ एकमभक्तादिप्राजापव्यधमयुक्तोऽतिकृच्छः स्यात् । इयां 

विषः । भये च्यहव्ये पाणिपृरणमात्रमनने मुञ्जीत न पुनदमीशत्यादिग्रासान् ॥ 
अत्र च प्राप्तमोजनानुवदिन पाणिपूरानविघानादन्त्यञ्यहेऽतिदेशप्राप्त उपवासोऽ- 
प्रतिपक्ष एव ॥ अत्रापि पादशो व्यवस्था प्रववदेव द्रष्टम्या ॥ यत्त॒ मनुनोक्तम्- - 

“' एकैकं प्रासमश्नीयान््यहाणि त्रीणे प्रूव॑वत् | यहं चोपवसेदन्त्यमतिश्ृच्छं चरन् 
द्विज '"› इति-तप्पाणिपूरानपरिमितदद्पलाच्छक्तषिषयम् ॥ २३२० ॥ 

कृच्टातिङृच्टमाह-- 

कृच्छातिकृच्छ्ः पयसा दिवसानेकविरतिम् । 
एकरविशतिरात्रं पयसा वतैनं कृच्छातिङ्च्छाल्यं बतं विज्ञेयम् । गतिमेस 

तु 'द्वादशरात्रमुदकेन वतेनं इच्छातिङृच्छम् ” इत्युक्तम् । ‹ अन्भक्षस्तृतीयः स 

कृच्डतिङच्छ ” इति । अतश्वभक्तयपेक्षया तयोव्यवस्था ॥ 

प्राकमाह-- 

दाद्शाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ३२१ ॥ 
ऋञ्वर्थोऽयमधेरटोकः ॥ ३२१ ॥ 

सोम्यक्ृच््माह-- 

पिण्याकाचामतक्राम्बुसत्तूनां प्रतिवासरम् । 

एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रः सौम्योऽययुच्यते ॥ ३२२ ॥ 
१ ख. शिग्र पुच्येयमि° | २. ख. परिपितसखादस्प° | 

176 
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पिध्याकोनिःसृततैरस्तिकः ओदननिःखवोदधिदुदकपनूनां पञ्चाना मेकै- 

कं प्रतिदिवसमुपद्चैव्य ष्ष्ठेऽद्वि उपवेसेदष सौम्याख्यः इच्छरोऽभिधीयते । दरव्य- 
पाक्माणं तु प्राणयात्रामादनिबन्धनमावेगग्तव्यम् | जाबाछेन तु चतुरहव्यौपी सों 
म्यङ्नच्छर उक्तः--: पिण्याकं सक्तवस्तक्रं चतुर्थऽहन्यभोजनम् । वासो वे दक्षिणां 

दयात्सौम्योऽथं कृच्छर उच्यते इति ॥ ३२२ ॥ 

तुर पुरुषाख्यकृच्माह-- 
८ ् = 

एषां तरिरात्तमभ्यासादेकैकस्य यथाक्रमम् । 

तुलापुरुष इप्येष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः ॥ ३२३ ॥ 
एषां पिण्याकादीनां पञ्चानां क्रमेणिकैकस्य विरा्ाभ्या्तेन पञ्चदशाहभ्यपी 

तुरापुरुषा्यः इच्छो वेदितन्थः । अतर च पञ्चदशाहिकलवविधानादुपवासस्य 

निवातः ॥ यमेन वेकर्विंशतिरातेकस्तुखपुरुष उक्तः-“'आचाममथ पिण्याकं 

त्र चोदव्यसक्तुकान् । उयहञ्यह प्रयुज्ञानो वायुभक्ष च्यहद्वयम् ॥ एकविशति. 

रात्रस्त॒ तुकापुरुपर उच्यत ” इति । अत्र हारीताुक्तेतिकरतैम्यता प्रन्थगौरवभयानं 
रिस्यते ॥ ३२३ ॥ 

चान्द्रायणमाह- 
(= (५, द्य कज ‰>१ शु = क. (५ 

तिथिवृद्धया चरेपिण्डान् शुक्छे शिख्यण्डसम्मितान् । 
द + = = (~ + न्रा + 

एककः द्ासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन् ॥ ३२४ ॥ 
चानद्रायणास्यं व्रतं कुवन् मयुरान्डपरिमितान् पिण्डान् डक्टे आप्रयेमा- 

 णपक्षे तिथिड्ृद्धया चरेत् भक्षयत् । यथा प्रतिप्प्रमृतिषु तिथिश्च चनद्रकङानामेके - 
करो ब्रद्धिरषेमासेन तद्वत्पिण्डानंपि प्रतिप्ेकं द्वितीयायां द्वाविव्येवमेकेकशो 

रयन् भक्षयेयवत्पौणमासी, ततः पञ्चदश्यां पञ्चदशग्रासान्सुक्लवा ततः इष्णपक्ष 

चतुर्दश प्रतिपदि द्वितीयां त्रयोदशेव्येवमेकेकरो प्रासान् हासयन अश्नीयात् 

यावचतुतशी, 'ततश्चतुदेद्या मेकंभ्रासं ग्रसित्वा इन्दुक्षये अथोदुपवसेत् । तथा 
वसिष्ठः--: एकैक वधेयेपिण्ड छुक्टे कृष्णे च हासयेत् । हृ्दुक्षये न भज्ञीत 

जना ज०७७० 

१.८पिण््यादननिः खीवौदश्रिदुद० । क श्चोकौदन० *¡ ख. पिण्याक्तदनविश्रावोदकं । 
२. ख, मुपयुज्यष० । ३. क पिण्डानामपि° । ४९ ख. पयेकोद्िती° | 
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एष चान्द्रायणो विधिः?” इति । चन्द्रस्यायनमिवायनं चरणं य्षिन्कमणि दूस 
ृद्धिभ्यां तच्चान््रायणम् । संज्ञायां दीर्घः । इदं च यववत् प्रान्तयोरणीयः मध्ये 
स्थवीय इति यवमध्यमिति कथ्यत } एतदैव व्रतं यदा ङृष्णपक्षप्रतिपदि प्रक्रम्य 

ूर्वाक्तक्रमेणानुष्ठीयते-- तदा पिपीलिकावन्मध्ये हसिष्ठं मव्तीति पिपीठिकौमध्य- 
मिति कथ्यत । तथाहि । पूर्वाक्तकरमेण छृष्णपकषप्रतिपदि चतुदश ग्रासान् भुक्वा 
एकेकम्रासापचयेन चतुदश यावदजीत, ततश्चटु्दस्यामेकं प्रास प्रसितवामानास्या- 
यामुपोष्य शुक्छग्रपिपदि एकमेव ग्रासं प्रारनीयात् । तत एकोपचयभोजनेन पक्ष- 
दोषे निवर्यमने पौणमास्यां पञ्चदश ग्रीसाः सपन्त इति युक्तैव पिपीटिकाम- 
ध्यता । तथा च वसिष्ठः--““ मासस्य जृष्णपक्षादौ प्रासानयाच्चतु्दशा । 
प्रासापचयभोजी सन्पक्षरेषे समापयेत् ॥ तथेव शयुक्ढपक्षादौ प्रासं भज्ञीत 
चापरम् | प्रासोपचयमभोजी सन्पक्षरेषे समापयेत् इति ॥ यदा सेकसि- 

न्च तिथिबरद्धिहूसवशात् षोडश दिनानि भवन्ति चतुदश बा-तदा प्रासाना- 
मपि बृद्धिहासौ वेदितन्यौ--““ तिथिदद्धया पिण्डाशचरेत् ? इति नियमात् । गौत- 
मेनार्त्र॑ विशेषो ददरितः- अथातश्वन्द्रायणं -तस्येक्तो विधिः कृच्छर वपनं 
च व्रतं चरेत् श्वोभूतां पोणमासीमुपवसेत् , आप्यायस्व संतेपयांिं नवोनव 

इति चैतामिस्तपेणमाज्यहोमो हविषश्चानुमन््रणसुपस्यानं च चन्द्रमसः यदेवादेकहे- 

डनमिति चतस्भिराज्यं जुद्धयादेवक्ृतस्येति चान्ते समिद्धिः मू; उल्ुवः 

रसः अम्महुः अजनः उ्तपः भ्नसव्यं यश्चः रश्रीरक् इन्द्रः ओजः तेजः 

पुरषः धर्मैः रिव इ्येतेम्रासानुमन्त्रणं प्र्िमन््ं मनसा नमः घखहित्ति वा 
सर्वानेतैखे प्रासान्भुजजीत, तद्रासप्रमार्ण॑मा्याविकारेण, चृरभक्षसक्तकणयावक- 

शाकपयोदधिवृतमूरफरोदकानि, हवीषि उत्तरात्तप्रशस्तानि, पौणमास्यां प- 
दशा ग्रासान् भुक्तवा एकैकापचयेनापरपक्षमर्नीयात् , समावास्यायामुपो. 

यैवौकोपचयेन पूर्वपक्षं॑विपरीतमेकेषामेषं चान््रायणो समाप्तः इति | 

अश्च : प्रासप्रमाणमैस्याविकारेण › इति यदुक्तं -- तदबाखाभप्रायं -- तेष, 

ति ध्या० ! ३. क. ग्रासाः प्रतिपद्यन्त । 

४. क. नाप्यत्रविशे०। ५. ख श्रंङक्र् इट ओजः। क श्रीऊ इइइ ऊनः । तेजः ६" क. मास्या- 

पिकरेण० । ७. क. केषापेक चान्द्रायणेमास ईइति० ८. क. अग्रम्रासप्तमाण० । ९.च्. मास्या- 

पिकरे० । 
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(9 शि्यण्डपरिभेतप्चदशम्रास्तमोजनाशक्तेः । क्ीरादिद्रवहविष््ुं शिख्यण्डप्रिमि- 
तत्वं पणपुटकादिना संपादनीयम् । तथा इुक्कुटाण्डद्रोमख्कादीने तु म्रास्तप- 

रिमाणानि स्मृव्यन्तरोक्तानि राक्तर्वषयाणे--शिष्यण्डपरिमाणाष्टघुलात्तषाम् ॥ 
यत्पुनरत्रं' सवोभूतां पौणमासीमुपवसेदं › इति चतदद्यामुपवासमभिधाय पोणंमा- 
स्यां पञ्चदश प्रासान्भुक्खेव्यादिना द्ात्रिश्दहयतमकतं चान्द्रायणस्योक्त--तत्पक्षा 

न्तरपदरोनार्थं न सवत्रिकं--योगीदवर्रादिवचनानुरोधेन त्रिश्चदहरत्मकस्य दश्च- 
तत्वात् ॥ ययेतत्सावतिकं स्यात्तदा नैरन्तर्येण संवत्सरे चान्द्रायणानुषठानानुपपत्तिः 
स्यात् , चन््गलयनुवतेनानुपपत्तिश्च | ३२४ ॥ 

चाद्रायणान्तरमाह-- 

यथाकथजञ्चिपिण्डानां चतवारिशच्छतदहयम् । 
मासेनेवोपुज्ञीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ ३२१५ ॥ 

(५ पिण्डानां चत्वाश्शदाधिकं रातद्रय मासेन भुज्जीत । यथाकथयिचप्परतिदिनं 
मध्यहविऽषटौ प्रासान्. अथवा नक्तन्दिनयोश्वतुरश्चतये वा अथवेकसमश्वतुरोऽपरसमि- 
नद्रादश् तथेकरात्रसुपोष्यापराक्मिन्षोडश वेत्यादिप्रकाराणामन्यतमेन राक्धयाघये- 
क्षया समुज्ञतवतव्पवीकूचान्द्रायणद्वयादपरं चान्द्रायणम् । अतस्तयोनायं भ्राससं- 
खयानियम , किं तु पञ॒चर्विरा्यधिकरातद्वयसंखयैव । मनुना चेते प्रकारा दिताः 
: अष्टावष्टौ समदनीयापिण्डान्मध्यब्दिने स्थिते | नियतात्मा हविष्यस्य यतिचा ` 
न्रायणं चर ॥ चतुरः प्रातैररनीयान्पिण्डान्विप्रः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्य 

शोद्चचन्द्रायणं चरन् ॥ यथाकथनिचविण्डानां तिस्तोऽशीतीः समाहितः | 
मासेनाईनन्हरविष्यस्य चन्द्स्येति सरोकताम् इति तथा चत्वारिशच्छतद्वयन्यून- 
सखयाम्राससंपायस्यापि संप्रहाथमपरग्रहणम् । यथाह यर्मः--' त्रीञ्जन्पिण्डान्सम- 
रनायान्नियतात्मा दृढव्रतः । हविष्यान्नस्य वै माप्रमृषिचान्द्रायणं स्मृतम् › इति| 
एषु च यतिचन्द्रायणपमृतिषु न चन्द्रगव्यनुसरणमपेक्षितम् । अतल्निशद्िनातक- 

। कप ४4 

4. कु. छवहुविषां । शिख्य० । २. ख, वसेदिय च चतु० | ३ क. यतपुनरतश्वोमू°। 
४. ख. गौदखरवच० । ५. ख. चरेत् । चतु°। £. क. यथाहमबुः-- “ जी०। 
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सावनमसिन मासेन नैरन्तर्येण चान्द्रायणानुष्ठाने यदि कथञ्चित्तिथिवदधिहासवशात् 
पञ्चम्यादिष्वारम्मो मवत्ि-तथापि न दोषः ॥ यदपि सोमायनाख्यम् मासव्रतं 
माकण्डयेनोक्त--: गोक्षीरं सप्तरात्रं तु पितरेत्तनचतुष्टयात् । स्तनतयात्सप्तरात 
सप्तरात्रं स्तनद्वयात् ॥ स्तनेनेकेन षडत्र त्रिरात्रे वायुभुग्भवेत् | एतत्सोमायनं नाम 
ब्रते कंटमषनाशनम्! ईैति- तदपि चा्द्रायणधमंकमेव--दहारीतेन ““जथातश्वन््र 

यणमनुक्रमिष्यामं इत्यादिना सेतिकतेन्यताकं चान्द्रायणमभिधाय “एवमेव 

सोमायनम् ' इत्यतिदेराभिधानात् । यद्पुनस्तन कष्णचतुधौमारमभ्य शुक्छद्ादशी- 

पयन्तं सोमावनसुक्तम् । चतुर्थीप्रमृति चतुःस्तनेन त्रिरात्रं त्रिस्तनेन त्रिरात्रं द्विस्त- 
नेन विरात्र मेकस्तनेन त्रिरात्रमेवमेकस्तनप्रमृति पुनश्चतुःस्तनान्तेन याते सोम 

चतुर्था तनूस्तया नः पाहि त्यै नैमः साहा, याते सोम् पन्चभा षष्ठी, 
इव्येवे वागाथोस्तिथिदहोमा एकमाप्वा एनोभ्यः परतश्वन््रमसः समानतां सलो- 
कतां सायुज्य च गच्छति ` इति चतुविदातिदिनात्मकं सोमायनमुक्त तदराक्त- 

विषयम् ॥ ३२५ ॥ 
क (क त ४५ 

म अथ कृच्छवान्द्रायणत्ताधार्णामातकतन्यतामाह-- 

कुयीतत्रिषवणस्नायी कृच्छं चान्द्रायणं तथा । 

पधित्राणि जपेतिण्डाम्गायन्या चाभिमन्त्रयेत् ॥ ३२६ ॥ 

कृच्छं प्राजाप्रलादिकं चान्द्रायणं वा त्रिषवणस्नानयुक्तः ऊुयात् । एतच तप्त- 

कृच्च्यतिरेकेण -- तत्र॒ "“ सङ्कसस्नायी समाहित ‰ इति मनुना विशेषाभि- 

धानात् ॥ यत्पुनः शङ्खेन छृच्छष त्रिषवणस्ानमाभेहितं--, ्रिरहि तरिनिञ्चायां तु 

सवासा जलमाविशेद् › इति--तदशक्तविषयम् । यद्ुनशम्पायनेन दवैका्कं 

खानमुक्त “स्नाने द्विकाख्मेव स्यास्तरिकाटं वा द्विजन्मन † इति--तत्तरिषवणस्नः 

नाशक्तस्य वेदितव्यम् ॥ य्पुनगं गयेणोक्त-- एकवासा शवरेदेधयं स्नाख। वास्त न 

१. ख. त्मकत्ताधासणेन मसिन० । २. क. चरतं किदिविषनार° । ३. ख“ म इति स्पत्यन्तरे 

सप्ताह चेयेतद्धोस्तनमीखलमथत्रा  स्तनान््रौ तथेकं यातत ओ्रोपवासान्यदि भवति तदामारसेसो- 

मायनं तत् तदपि० । ४ ख. मक्रमिष्य इत्यादिना । ५ ख. तस्यैनमः स्वादा०९। ६" ल. 
क = कष, = 

यागाथीः | ७. ल. एवं स्तुला एनो० । क. मास्तवनवोभ्यः । ८. ल. रेद्धक्षस्नार । 
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पीडयेद. इति तदपि शक्तस्यैव-- "एकवारां आद्रवासा वा कन्धाशीः स्थण्डिदेशयः 
इयेकवघ्चताया अपि श्न पाक्षिकत्वेनाभिधानात् | स्नाने च हारितेन विशेषोदं 
रितः--: अ्यवरं शुद्वतीभिः स्नाल्राघमषणमन्तजंटे जपित्वा धौतमहतं वासः 

परिधाय साम्ना सौम्धेनदिव्यमुपतिष्ठेत ! इति । स्नानानन्तर च पवित्राणि जपेत्-- 
पवित्राणि च अधघमषणं देवकृतः शुद्धवलयस्तरत्समा इलयादीनि वपिष्ठादिप्रतिपादिता- 
नामन्यतमान्यथीविरद्धे काद जपेत् सावित्रीं वा-' सावित्रीं वा जपेनियं पवित्रा- 
णि च शक्तित ' इति मनुस्मरणात् ॥ यत्त गौतमनोक्त-रोरयोधा जपेननियं प्र्थु- 
ञ्जीत इति-- तदपि पवित्र्वदिवोक्तं न पुननियमाय- तथा सति श्रयन्तरमूक्व- 

कल्पनाप्रसङ्गत् । अतोऽनधीतसामवेदेन गायञ्यादिकमेव जप्तम्यम् ॥ यदपि नमो 

हमाय इ्यादि पठिवा ' एता एवाञ्यहतय › इृ्युक्त-तदपि न नैयमिकं, कितु 

महाग्यात्दतिभिर्हमः › केतंम्यः ` स्वयमन्वहम् › इति मनुना महाव्याहृतिभिः 
विधानात् ॥ तथा षटत्रिश्न्मतेऽषयुक्त--“ जपहोमादि यक्किशि्छच्छरक्त संभवन्न 
चेत् । सव व्याहृतिभिः कुयद्वायञ्या प्रणवेन च इति | आदिग्रहणादुदकतर्षणादि- 
तयोपस्थनादेग्रहणम् । अत एव ॒वैराम्पायनः--“ स्नाव्वोपतिष्ेदादिव्यं सौरीभिस् 
कृताज्ञछः इति ॥ एवमन्येष्वपि विरोधिपदार्थ्ु विकस्प आश्रयणीयः, 

अविरधिषु समुच्चयः--राखान्तराधिकरणन्ययेन सवेस््रतिप्रत्ययल्वा्कमेणः | 
जपसंखयायां विंशेषस्तेनेव दार्चितः--“* ऋषभं विरजं चैव तथा चैवाघ- 
मषेणम् । गयत्री वा जपेदेवं पवित्रं वेदमातरम् ॥ शतमष्टशतं वापि 

सहस्रमथवा परम् । उपाय मनसा वापि तपयेवित्देवताः ॥ मनुष्यां- 

ञ्चैव भूतानि प्रणम्य शिरसा तत" इति ॥ ‹ तथा पिण्डाश्च प्रत्येकं गाय- 
भ्या चाभिमन्त्रयेत् । तथा यमेनीपि विरेष उक्तः--““ अङ्गुल्यम्रे स्थितं पि- 
ण्डं गायञ्था चाभिमन्तितम् । प्रादथाचम्य पुनः वुर्यादन्यस्याप्यभिमन्त्रणम् "" 
हति | अतश्च ८“ उनभूभुवः खः इत्यादिमिगौतमोक्तैरमिमन्त्रणमन्तरैः सहास्य 

पा भ ज कन् ७०५ 

१. क. वासाधवासा० । २. ख. शेषउक्तः ्यव० । ३. छ. न्याथाविरू० । ४. ख. 
कैषपु अन्तज॑टेषु जपेस्साकत्र वाजपेन्नित्य ° । ५. छ. रौरवजौ वानपे० । ६ ख. प्रयुन्जीति० । 
७. ख. होमैः कायौ दविजन्मनेति° । ८. क त्वाकर्मणाम् | जप० | ९ क. विरजां 
£, नेव० । 
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विकद्पः । यत्पुनः  आप्यायस्र संतेपथांसि इत्यादिभिः पिण्डकरणाद् 
हविषोऽभिमन््रणसुक्त--तद्भिनकायेववात्समुचीयते ॥ एतानि छच्छदित्रतानि यदा 
प्रायश्चत्ताथमनुष्ठीयन्त-- तदा केशादिवपनपूर्॑कं परिगृहीतन्यानि--“८ वापनं तरतं 
चरेत् इति गौतमस्मरणात् ॥ अभ्युदयार्थ तु नैव वपनम् ॥ वसिष्ठेनाप्यव 
विशेष उक्तः--“ छृच्मणां त्रतख्पाणां इमश्वके्चादि वापयेत् । कुक्षिरोमशिश्वा- 
वजम्? इति । छकृच्छणां त्रतरूपाणे वपनादयीन्यंगानि वक्ष्यम्त इति शेषः ॥ 
पषेदुपदिष्ठनरतग्रहणं च व्रतानुष्ठानदिवप्ादर्व्ुः सायाहे कार्यम्। यथाह विष्णुः-- 
८८ सवेपापेषु सर्वषां व्रतानां विधिप्रवंकम् । ग्रहणं संप्रवक्ष्यामि प्रीयशित्ते चिकी 
पितम् । दिनान्ते नखरोमादीन्प्रवाप्य स्नानमाचरेत् । भस्मगोमयमृद्रारिपञ्चगम्या 

दिकल्पितैः ॥ मरापकषणं कर्थं बह्यशौचोपचद्धये । दन्तधावनघ्र्वेण पञ्चगव्येन 
संयुतम् ॥ त्रतनिशामुखे ग्राह्यं बदहिस्तारकदशने । आचम्यातः परं मैनी 
ध्यायन्दुष्कृतमात्मनः ॥ मनः संतापनं तीनरसुद्रहेच्छोकमन्तत ” इति । बदहिरति 
प्रामानिष्करम्य | च्ियाप्येवमेव व्रतपरिप्रहः कायः, "केरारमश्चुलोमनखवपनं 
त॒ नास्ति--“ चन्द्रायणादिष्वेतदेव च्ियाः केशषवपनवर्जम् ” इति बोधा- 
यनस्मरणात् ॥ वपनानिच्छोस्त॒ हारीतेन विदोष उक्तः- राजा वा राजपु- 

त्रोवा ब्राह्मणो वा बह्ृश्च॒तः । केशानां र्षणं क्त्वा प्रायशित्तं समाचरत् ॥ केरा- 
नां रक्षणा तु द्विगुणं व्रतमाचरेत् । द्विगुणे तु व्रते च्णे दक्षिणा द्विगुणा 
भवेत् इति ॥ एतच महापातकादिदोषविरेषाभिप्रायेण दष्टव्यं ^“ विद्रदिपरदपच्ची- 
णां नेष्यते केशवापनम् | तरते महापातकिनो गोहन्तुश्चावकीणिन ” इति क्मरणात्॥ 
जाबाठेनाप्यत्र विशेष उक्तः --““आरम्मे सवङ्च्छणां समाप्तौ च विशेषतः । 
आञ्येनैव च शााग्रौ जुहयादन्याहतीः प्रथक्. ॥ श्राद्धं कुयादरतान्ते तु गोहिर- 

ण्यादि दाक्षिणा † इति ॥ यमेनाप्यत्र विशेषोऽभेहितः- "पश्चात्तापो निद्धि 
अ 

* ८५ दिया इमश्वणोऽभावाक्तथामेदम् ॥ 

म 0 म मा 

१, ख. त्रिकट्प उक्तः । यतपु० । २. ख॒ यथाहवसिष्ठः-सवै° । ३. क. प्रयश्चित्तं 

न्विकीषि° । ल. चिकीर्षिते । दिना ।* ४ ल. भमाद्राहिनिष्कम्य९ । ५. केशयानां व॒पनेकृ० 

६. ख. इति मवस्पर० । ७. घ्. अन्ननिषदिशाका० । 
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ख्राने चाङ्गतयोदितम् । नैमित्तिकानां सर्वेषां तथा चेवानुकीतेनम् ” इति तथा 
८'गात्राभ्यङ्कक्चेतेभ्यङ्गताम्बूढमनुख्पनमू । बरतस्थो वजेयत्सर्वं यच्चान्यद्रङरागङ्त् ” 
इत्येवमा्कतेग्यताजातं स्पृयन्तरादन्वेष्टव्यम् | एवमनेन विधिना बतं गृर्हीत्वावद्यं 

परिसमापनीयम् । अन्यथा तु प्रयवायः--धप्रै व्रतं गृहीला तु नाचसेकामतो 
हिः यः । जावन्भवाति चाण्डाखो मृतः खा चैव जायत ` इति छगङेयस्मरणात् 

--रयटं प्रपञ्चेन ॥ ३२६ ; 

इत्थगुक्तविनियोगस्य चान्द्रायणादैः स्वरूपमभिधाय छुब्धप्रसङ्गः कायन्तिरेऽपि 

विनियोगमाह- 

अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धि.श्ाद्धायणेन तु । 

धमथ यश्चरेदेतच्चान्दरस्येति सखोकताम् ॥ ३२७ ॥ 
आद्द्धियत इलारिष्ं प्रायाश्वत्तं, न वियते आदिष्ट येषु पेषु तेषु चन्द्राय- 

णेन श्द्धिः। चशब्दत्पराजापदयाशेभिः कच्छैरैन्दवसहितेस्तन्नियपेक्षै्वा द्धिः । तथा 
च षटूत्रिशन्मतेऽभिहिते--“* यानि कानि च पापानि गुरोगरुतराणि च । ङच्छ- 
तिषृच्छचान्द्रस्तु शोध्यन्ते मनुरतरवीत् ? इति त्रयाणां समुचयः प्रतिपादितः | 
उदानसा त दयोः समुच्चय उक्तः---‹ दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतामपि । 
च्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापप्रणारानम् '” इति । दुरितसुपपातकम् । दुरिष्ट 
पातकम् । गौतमेन तु ' ङच्छरतिङ्ृच्छरौ चान्द्रायणामिति स्ैप्रायशित्तम् › इति 
विस्षमासकरणेनेन्दवनिगपेक्षता ङृच्छातिर्च्छयोः सूचिता, चान्द्रायणस्य च तान 
रपेक्षता । इति शब्देन च त्रयाणां समुच्चयः । केवल्पाजापलयस्य त॒ वैरेश्च 
चतुर्विरातिमतेऽमिहितम्-' घुदोषेत्वनादिष्टे प्राजापत्यं समाचरेत् इति गौतमेना- 
9 ध्ाजापत्यदर्नरपक्षयसुक्तं--“ पथमं चरिवा छविः प्रतः कर्मण्यो मवति, दवितीयं 
त्वसत्वा यदन्यन्महापातकेभ्यः पापं करते तस्मास्रसुच्यते, तृतीयं चरिता सर्व्मा- 
देनसो मुच्यते ” इति महापातकादपात्यमिप्रेतम् ¡ मनुनाप्युक्त--“'पराको नाम 
इच्छोऽयं सवैपापापनोदन? इति, हारीतिनाष्यक्त--' चान्द्रायणं यावकस्च तुला- 

१ ख. इच्छ् चान््रये। शोध्य । २, ए्व॒णस्यनिरपे० । ३. ख. नेरपेक्षं चतु०। 
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पुरष एव वा । गवां चैवानुगमनं सवैपापप्रणाश्चनम्? तथा «८ गोमूत्रं गोमयं 
क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम् । एकराजोपधासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्) तथा 
तरङृच्छेमधिक्कवयापि तेनैवोक्तं ¢ एष च्छो द्िरम्यस्तः पातकेभ्यः प्रभा- 
चयेत् । निरभ्यस्तो यथान्यायं शूद्रह्यां भ्यपोहति ”” इति, उशचनसोक्तं «‹ यत्रोक्तं 

यज वा नोक्तं महापातकनाशनम् प्राजापयेन ङच्छेणं शोधयेननाच संशाय" इति,- 
एतानि प्राजापव्यादीनि अनादिषटेषूपपातकादिष् सकृदभ्यासार्यपिक्षया व्यस्तानि 
समस्तानि वा योजनीयानि, तथा ञदिष्टतरतेष्वपि महापातकादिषु भभ्यासपिक्षया 

योजनीयानि । अत एव यमेनोक्तं,-:"यन्नोक्तम् '? इत्यादि । गोतमेनाप्युक्तं, 

निष्करतीनां संग्रहाथं सवेपरायाधित्तप्रहणं कतम् । तथा यदपि तेनेवोक्तं-- 

८८ द्वितीयं अरिवा यदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरते तस्मास्ममुच्यत `› इत्युक्त 

८८ तृतीय चरित्वा सवेस्मदेनसो मुच्यत  इति-तदपि महापातकाभिप्रीयम् । 

न च महापातकमनुक्तनिष्कृतिकं संभवति । तस्मादुक्तनिष्कृतिकेष्वपि प्राजाप- 
स्यादयो योजनीयाः ॥ तव द्रादशवाधिकत्रते द्वादशद्वादश दिनानि एकैकं प्राजापस्यं 

च पिकस्य गण्यमानप्राजापत्यानां षष्टधधिकं शत्यं हादशवाषिके वेकध्पिक ` 

मनुष्यं भवति, तदशक्तौ (च' तावत्य एव घेनवो दातव्याः, तदसंभवे निष्काणां 

षष्ट्यधिकं दातत्रये दातव्यम् । तथा च स्पृ्यन्तर--““ प्राजापदयक्रियाऽशक्तो धनु 

दयय्िनो्मैः । येनोरभवे दातभ्थं मूल्यं तुल्यमसंशयम् |” शल्यापेमपि निष्कं वा 
तदर्धं पदं वा शक्स्यपक्षय। दातव्यं --““ गवाममावे निष्कं स्थात्तदधं पाद एव 
बरी ” इति श्मरणात् ॥ मूल्यदानस्याप्याक्तौ ताबन्तो बोदवासाः कायोः ॥ 
तजाप्यशक्तौ गायत्रीनपः षदूतिर्क्षसंस्याकः कायैः--* इच्छोऽयुतं तु 

गाय्या उदवासास्तथेव च । घेनुप्रदानं विप्राय सममेतच्चतुष्टयम् ` इति परा- 

शरस्मरणात् ॥ यत्तु चतुरविंशतिमतेऽभिहितं--““ गायग्यास्तु जपन्कोटि तह्महयौ 

व्यपोहति । ठक्षाशीति जपेधस्तु सुरापानाद्िमुच्यते ॥ पुनाति हेमहतैरं गायध्या 

१. ख. षएवच० । २. ख. धिकल्यतेनै ° । क, ङृच्छमप्यधि ० । ३. क. नोक्तमिहु° । 

छ. नतं पिह० । ४. ख. म्यासपिक्षया° । ५. ख. मिप्रायेनकषुद्रपातकभिभ्रायम् । नच० । 

क. हापातकाभिप्राययुक्तम् ! नच०। &. ख. ददादविचरक्षणः । चेनोर । ०७, ख, तदैरं वाड °| 

८. क. छ. प्राद एवचेतिर । 
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रक्षसपततिः । गायञ्याः पष्टिमिरुक्षैसेच्यते गुरुतव्पग ” इति तदादशच- 
वाधिकतुस्यविधानतयोक्तं, न पुनरशाक्तविषयमिति न विरोधः ॥ एवमन्येऽपि 

: कच्छ देव्ययुतं चैव प्राणायामशतद्यम् । तिर्होमसहलं तु वेदपारायणं तथा 
इयादयः प्रयाम्नायाश्वतुविशातिमन्वादिशाश्नाभिहिताः षष्ठयधिकत्रिरतगुणिता म- 

हापातकेष्च बोद्धव्याः | अतिपातकेषु सक्तयधिकदातद्य प्राजापदयानां कतेव्यं, 
4 (५ 4 तावन्तो घेन्वादयः प्रत्यन्मायाः। पातकेषु साराीषरातं प्राजापयानां। प्रयाश्नाया श्च 

घेन्वादयस्तावन्त एव । तथा चतुर्वंातिमतेऽभिहितं-- ““ जन्मप्रभृति पापानि बहू- 

नि विविधानि च । इत्वावोग् ब्रह्महत्यायाः षडब्दं छृच्छमाचरेत् ॥ प्रयाम्नाये गवां 
देयं साशीतिं धनिना शतम् । तथाष्टादराठक्षाणि गायव्या वा॒तपेदबुध' इति | 
इदमेव द्वादशवार्षेके तरते द्रौदराद्रादशादिनेरेकेकप्राजापयकस्पनायां लिङ्गम् । 
एवमुपपातकेषु तरैवार्षिकप्रायश्चिततत्रिषयभूतेषु नवतिप्राजापलयास्तावन्तो वै प्रयान्ना- 
याः । तरेमासिकविषय पुनः साधसपतप्राजापलयाः प्रयाम्नायाश्च घेनूदवासादयस्तावन्त 
एव | मासिकत्रतविषये तु साधं प्राजापत्यद्वयं तावनिव वा प्रत्याम्नायः | चान्धाय- 
णावैषयभूतेषु पुनरपपातकेपु प्राजापयत्रयं, तदश्चक्तस्य प्रत्याम्नायस्तावानेव ॥ 
' यत्पुनश्वतुर्विंशातिमतेऽमिहितम्--‹ अष्टौ चान्द्रायणे देयाः प्रव्याम्नायविधौ सदा" 
इति तदपि धनिनः पिपीलिकामध्यादिचान्द्रायणप्रयाम्नायविषयम् । मासाति- 
छच्छविषय्भूतेषु पुनरुपपातकेषु साधेसप्तप्राजापत्याः प्रयाम्नायाङ्च घेन्वादयस्तावन्त 
एव~ प्राजापत्ये तु॒गमेकां दयत्सान्तपने द्वयम् । पैराकतप्तङ्ृच्छतिङषे 

` तिखस्तु गास्तथा इति चतैर्विशतिमतेऽभिधानात् । एतच्च ‹ एकैक म्रासमश्वी- 
यात् › इत्यामल्कपारैपितेककम्रासपन्ने वेदितव्यं, पाणिप्ररानमोजनपक्ष पुनर्पेलद्वय- 
मेव प्राजापत्यस्य धडूपवासतुल्यलवात् , तद्विगुणत्वाचातिङ्ृच्छ्स्य । ययपि नवसु 
दिनेषु पाणिप्ररान्नमोजनं तथापि नैरन्तयैण द्वादशद्विसानुष्टने क्टेशातिशयात्षड. 

दोपवाससमानपाजपदयद्वयतुल्थतल्वमेव ॥ प्राजापत्यस्य च षडुपवासतस्यलं युक्तम ॥ 

१, ख. तावन्तीवाधे० । २ छ. म्नायापेन्वा० ३, ल, एववा । तथा० । ४. ख, अब्द 

व्रतमादि० ॥५. क. त्रते दादृशदिनैरेफे ६. ठ. तावन्तः प्रलया । ७, पराकततता- 

तिश्नच्छ तिश्रस्तिखस्तु गास्त । 
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तथाहि ॥ ^ प्रथमे यहे सायन्तनमोजनत्रयनिवत्तवेकोपवाससंपात्तः, दितीये 
धह प्रातःकारुभाजनल्रयवजने परस्य, तथा अयावैतज्यहेऽपि सायन्तनभोजनत्र- 
पवजनऽन्यस्वत्यव नवर्भादिनरुपवासत्रये, तत्चान्त्यहे चोपवासत्रयाभेति युक्तं 
पड्पवासतुल्यत्वम् , ऋषभेकादशगोदानसरितत्रिरात्रोपवासात्मकगोवधनते तु सार्ध 
काद्राश्रजापलयास्तावत्सल्याकार्चोदवासादयः प्रयाम्नायाः, मासं पयोत्रते तु 
साधप्राजापयदहयम् | पराकात्मके तूपपातकत्रते प्राजापलयत्रयं पराकतघातिङ्च्छस्थने 
छच्छन्रय चरत् › सान्तपनस्य चाध्यधमशक्तो नतमाचरेत् ' इति षटुरत्रशन्मतेऽभि- 
धानात् । चन्द्रायणपराकङच्छातिङ्च्छप्तु प्राजापयततयात्मकाः दईदशवार्षिकत्रत - 
स्थने विंशदयुत्तरशतसंख्या अनुष्ठेयाः, तस्मत्या्नायाप्तु वेन्वादयच्िगणाः ॥ 
अतिपातकेष नवतिसंल्यास्चान्द्रायणादयः ॥ तत्समे पुनः पादकपदाभवेयेषु 
षष्टिसंख्याः ॥ उपपातकेषु त्रैवा्षिकविषयेष॒वशात्सस्याः ॥ त्रेमातिके तु 
गोवधत्रतस्थाने गोमूत्रध्थानादीनां कतेन्यताबाहृल्याच्चन्द्रायणादिवयम् ॥ माि- 
कत्ते तु योर्गाश्वरोक्ते एकमेव चान्द्राधणादिकम् । घेनूदवासादिप्रत्याम्नाय- 
स्त॒ सवेत त्रिगुण एव ॥ प्रकरणिकेषु पुनः प्रतिपदोक्तप्रायश्चिचानुसरिण प्राजापं 
पादाद्किदप्त्या योजनीयम्| अवृत्तौ पुनश्वान्द्रायणादिकपमिति ॥ एतदिगवलम्बने- 
नान्यतापि कल्पना कायो ॥ यदपुनन्रेहस्पतिनोक्तं--““जन्मपमृति यत्कि श्चितन्रतकं 
चोपपातकम् । तावदावतेयेकछृच्छरं याधत्ा्टिगुणं भवेत्? इति--तत् ¢“ दे परदे 
ओणिग्ोत्रियस्च '” इति गौतमोकतद्िवार्भिकसमानविषयं तथा त्रेमासिकादिविषयमूतो- 
पपातकान्रात्तेविषयं पातकपदाभिषेयचाण्डाखार्छ्लीगमनेद्विरम्यासविषयं-- तर्र^्ञा- 
नात् ङच्छाब्दमुदिषटमन्ञानदेन्दवद्वयम्", इति सङृदभुदधपरवैगमने कच्छरान्दविधानात्, 
तदभ्यासे द्विवषतुल्यषष्टङच्छषिधानं युक्तमेक यत्त॒ सुमन्तुनोक्त-““यदप्यसङ्ृद 

स्तं बुद्धप्रवमघं महत् । तच्छरुदधबत्यन्दङृच्छेण महतः पातकादत?” इति-- 
तदप्युपपातकादयाद्रारीषिषयं, तथा ““अज्ञानादैन्दवद्मयम् ” इति यमेकतैन्दवद्रय्षियः 
भूतपातकाव्त्तिविपथ वा | यस्तु तपस्यसमर्थो धान्यसमृद्ध्च स ॒कच्छादिवतानि 

१. ख. तयनिवृत्तिपर” । २. ख. वजनेऽपरस्येले० । २. ख. त्रयम् । तत्राय | 
४, छ. स्काद्राद्ञ० । ५. ' ल. चान्द्रायणम् । ६. ल. छ. परद्र इति गोतण । ७. ल, छ 
वषयं वा । पात० । ८, ख, छ. विषयं वा तत्र ° । 
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दिजग्रयमीजनदानेन संपादयेत् ॥ तथा हि स्मृयन्तर--“ङच्छे पञ्चातिङच् 
त्रिगुणमहरहस्िशदेवं तृतीये चत्वारिंश तत्त त्रिगुणितगुणिता विंशतिः स्यात्पराके ¦ 

छृच्छै सान्तापनाल्ये मवति षडधिका विंशतिः सैव दीना द्राम्यां चान्द्रायणे 
स्याचपि करावखो भोजयेदिप्रमु्यान् ” इति--अहरहरिति सेतर संबन्धनीयं । 
तृतीयः ङच्छरतिकृच्छरः अत्र प्राजापव्यदिवसकस्पनया विद्रहिप्राणां षष्टेभोजनं 
भवति। यत्त चतुरविशाततिमतेऽभिहित--“विप्रा द्वादश वा भोज्याः पावकेष्टस्तथेवच। 
अन्या वा पावनी काचित्समान्याहु्मनीषिण ” इति प्राजापलयस्थाने द्वादशानां 

विप्राणां भोजनसुक्त--तन्निधनविषयम् ! यच्ान्द्रायणस्यापि तत्रैव प्रव्याम्नाधसूक्तं 
“4चान्द्रायणे मृगरेष्टिः पकितरष्टि्तथेव च] मितविन्दापञ्ुस्चैव कृच्छं मासवरयंतथा॥ 
नित्यनैमित्तिकानां च काम्यानां चेव कर्मणाम् । इष्टानां पञ्चवन्धानाममवि चरवः 
स्पृताः” दति-तदपि चान्द्ायणाशक्तस्य ! यत्च ““कृच्छं मासत्रयं तथा † इति 

कच्छाष्टकं प्रव्याम्नातं--तदपि अरठमूयविषयं--“‹ चान्द्रायणं त्रिभेः ङच्छैः' 
इति दरितघादित्यरं प्रपञ्चन, प्रकृतमनुसरामः ॥ यस्वमभ्युदयकामो धमोथकाम्य- 

नियोगनिष्पस्यथमेतचन्द्रायणमनुतष्ठति न पुनः प्रायक्वत्ता्थमसौ चन्द्रसाखो- 

क्यं स्वगविकेष परापरोति ॥ एतच्च सवत्सराद्त्यभिप्रयिण--“"एकमाप्वा विपापो 

विपम्मा सवेमेनोनिहन्ति, द्वितीयमाप्वा दषपृबोन् दशापरानात्मानं चेकविंशं 

पङ्क च पुनाति, संवत्सरं चित्वा चन्द्रमसः सरोकतामाप्नेति”” इति गौतमस्मर 

7ात् ॥ ६२७ ॥ 
कं च- 

४७ $ 

छच्छकृदमेकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात् । 

यथा गुकतुषरं प्राप्नोति सुसमाहितः ॥ ३२८ ॥ 

„ यत्वम्युद्यकामः प्राजापत्यीदङ्च्छाननुतिष्ठति स महतीं राज्यादिैक्षणां 

श्रियेविमूतिमनुभवति । यथा गुरुकरतूनां राजसूयादीनां कतो तत्फलं साराञ्यादि- 
रक्षणं महत्फङे, कमते तथायमपि सुसमाहितः सकल ङ्गकरपमविकर्मनुतिष्ठननिति 
तामानय 

१. स. प्राणां षष्टिभोज० । २. अन्यद्वा पावनं ¶कीश्रतससममाहुमनी २. क. पातृकेि- 
स्तनैव । ४८ क. दपि जठरमूखवि । ५. क, छोकतां बनति › इति० । ६. क. फिवाह-- 
कुच्छ० । ७. क, प्रियमदुभव ० । 
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फरमहिमध्रकङना्थं क्रतुदृष्टान्त कातिनम् । सुसमाहित इव्यनेनाषेकटशालरानुष्न 
वदन्काम्यकमेतयाङ्गिकल्ये फठर्सिद्धं चयोतयति, अतो नात्र प्रायाश्चि्तषवेव 
यावत्सभवा्गानुष्ठानमर््खाकरणायपिति दृरोत्सारितं प्रत्याम्नायोपादनम् । छच्छायनु- 
षटानावृत्तो तु «अधिकारेण : फलावृत्तिः करमण्यारम्ममान्यतात् ? इति न्यायरुम्या 
(५ थ न, = ^ (~ 
स्थितेवेति नेदमविवक्ितम् ॥ २२८ ॥ 

परारदितालिला्थोपसेहारब्याजन धमेश्ाञ्लधारणादिविधीन् साभेवादान् 
पराधैनावसंदानसूपेण प्रतिपादयितुमाह-- 

श्रुतेताचृषयो धमीन्याज्ञवस्क्येन भाषितान् । 
इदमूचुमहात्मानं योगीन्द्रममितौजसम् ॥ ३२९ ॥ 

अत्र हि वणोश्रमादिव्यादृत्ता धमः षटप्रकाराः प्रतिपादिताः, तानखिलान् 

योगीश्वरभाषितान् क्षयः प्रहर्षस्फु्टखोचनास्तं महिमगुणक्चाटिनमचिन्तनीयश- 
| क्तिविभर्वामिदर्ममिधस्यमा नमूचिरवास्षः \ ३२९ \, 

य इद धारयिष्यन्ति धमंशास््रमतन्द्रिताः । 
इह खोके यराः प्रप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम् ॥३३०॥ 

विद्यार्थ प्राप्लुयाियां धनकामो धनानि च । 
आयुष्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महती श्रियम् ॥.३३१॥ 
दटोकत्रयमपि ह्यस्माद्यः श्राद्ध श्रावयिष्यति । 

पितृणां तस्य त्तिः स्यादक्षय्या नात संशयः ॥ ३३२ ॥ 
ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रिथो विजयी भवेत् । 

वेरयश्च धान्यधनवानस्य शास्रस्य धारणात् ॥ ३३३ ॥ 
इत्थभृर्वथैः इरोकेः सामश्रवःप्रभृतयेऽनेकधा प्राथेयन्ते स्म ॥ ३३० ॥ 

३३१ ॥ ३३२ ॥ ३२२ ॥ 
अपरामपि प्राथनामाह- 

% क, क क ए £ © 

य इद् श्रावये दान्टजान्प वेपवष्चु | 

१, ख, भनावदान० । २. ख, धन तथा । आयु° । 
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अश्वमेधफटं तस्य तद्वाननुमन्यताम् ॥३३४॥ 
यस्िदं धर्मशाल्रं प्रतिपव॑द्विजान् श्रावयेत् तस्याश्चमेधफरं भवेदिति 

श्रावणविध्य्थवादः । तदेतदस्मराधितम्थं सवेमत्रभवाननुमन्यताम् ॥ ३३४ ॥ 

। वनम ~ 
श्युलतदययाक्तवच्क्याअप बातात्मा मुानभाषतम् | 

एवमस्तिति होवाच नमस्करुत्य स्वयम्भुवे ॥३२५॥ 
एतदबिभिभीषितं श्रुता योर्मीश्वरेऽपि स्वनिर्थितधमेशाघ्लघारणादिफ्प्राथनो 

न्मीठितमुखपङ्कजः स्वयम्भुवे ब्रह्णे नमस्य प्रणम्य मवत्प्राथैतं सकरमित्थं 

भवतियेवं किं मगवान्बभाषे ॥ ३३५ ॥ 

इति श्रीमारद्मजपद्मनाममभद्चपाध्यायात्जस्य श्रमित्परमहस्तपायाजकविज्ञा 

नेश्वरभद्रकस्यकृतौ ऋलुमिताक्षराधा याज्ञवस्क्यघमंशाघ्रविवरतो प्रायश्चि्तप्रपन्चा- 
ध्यायस्तृतीयः समात्तिमगमत् ॥ 

अथात्राध्यायानुक्रमणिका कथ्येते 
१ तत्रायं सूतकधमेप्रकरणम् ८ महापातक प्रायरिचत्तानि | 
२ आप्रत्तप्रकरणम् । ९ उपपातकप्रायाश्चत्तानि । 
र वानप्रस्थप्रकरणम् | १० प्रकणेकप्रा्ैडचत्तप्रकरणम्ा 

£ ्धतिधमेप्रकरणम् । ११ पतितत्यागविधिः| 
५ शत्रादो कर्मविपाकः | १२ व्रतम्रहणम् । 
६ महापातकादिनिमित्तपरिगणनम् | १२ रहस्यप्रायञ्चिसाधिकारः। 
७ महापातकप्रायंशित्तीन्यातिदेशिक- १४ कृकदिरक्षणम् | 

साहिर्तानि । 
इति प्रकरणानि ॥ 

१. ख. स्त्र भवा० । २. ख. योगीन्धोपि० । ३ क क्षरायांटिका्यायाज्ञ० । ४. स्न. 
प्रायधित्ताध्याय० १५ ख, णिकाङिख्ये० । ६. ख. ग. आपद्प्र०। ७. क, प्रत्य प्रकरणम् ३. 

यतिधम प्रकरणम् ४. ततः प्रायशचित्तपकरणम् ; तच्रा० । ८ ख. प्रस्थप्रकरणम् , अध्यासप्र- 
करणम् › ततः प्रायदिचत्तप्रकरणम् , तत्रादौ । ९. ग०्पारगिणनम् ५. बह्हत्यापुरापा- 
नस्वर्णस्तेय ' युरुतस्पगतत्संसर्गाल्यमहापातक० । १०. ग. सहित ॒गण्यर्ताहितानिं <. । 
११. स. ग. व्रतम्रहणषैषिः । १२. ग. कृच्छूदिरक्षणामि । एवं चतुदैशपुकरणानि । 



प्रायसचित्तप्रकरणम् | सािताक्षरा १४१५ 

उत्तमेपपदस्येयं क्चेष्य्य कृतिरात्मनः । ध्ेराल्लस्य कत्सनस्यंविक्ञानेश्वरयो 
गिनः ॥ १॥ इति यज्ञवल्कोषमुनिरालरगता विध्रतिमं कस्य निहिता विदुषः ॥ 
परमितक्षरापि- विपुखा्थवती पारषिञ्चति श्रवणयोरमृतम् ॥ २ ॥ गम्मीराभिः 
प्रसनाभिवोम्मिनोर॑ना मिताक्षरा । अनल्पाथाभिरद्पाभेः कियद्धिविहिवी मया ॥३॥ 
विक्ाननाथराचेता प्र॑सन्ना या मिताक्षरा । सेयंद्रादशसादल्ली संख्याता प्रन्थसं- 
ख्ययी ॥ ४ ॥ नासीदस्ति मविष्यति ितितरे कल्याणकल्पं पुरं नो दृष्टः श्रत 
एव वा क्षितिपतिः श्रीविक्रमार्कोपमः। विक्ञनेश्वरपण्डितो न भजते किञ्चान्यदन्थो- 
पमः आकद्पं स्थिरमस्तु कल्परत्तिकोाकस्पं तदेतत्तयम्॥ ५] खष्टा वाचां मधुरर्वपुषा- 
विद्दास्चयसीम्नां दाताथोनामनिरायज्चुषामथिसाथा्ना या; | ध्यातामूर्तेस रविज- 
यिनो जुवतादाकंचन्द्रंजेताऽरीर्णा तनुसहुवां तदज्ञविज्ञाननाथ : ॥ ६ ॥ असितो; 
कीर्तरारो रघुङुकतलकप्या च शैखाधिराजादा च प्रनयक्पयोधेदचटुरतिमिकुटो 
तुद्गरिहतरङ्गात् ॥ आ च प्राचीरससुद्रानतनृपतिशिरोरत्नभामासुराङ्किः पायादाचन्द्र- 
तारं जगदिदमिरं विक्रमादिलयदेवः ॥ ७ ॥ 

सनका कअ 

१.ख ग शाखस्य विवृतिरविज्ञा० | २. ख. बागििन्यस्तामिता० | २३. ख. ग. भिर्विप्र- 
ति ४. ख पुस्तके विज्ञाननाथति इरेको नास्ति| ग. पुस्तके अयश्छोको म्न्थान्तिमिखेन 
टद्यते । ५. ग. रचिताविवृतायामि° । &. संस्यया ७ इति श्री याज्ञवस्क्यदहामुनिप्रोकतं 
धर्मशञाखं सयिप्यणसपूणेम् ॥ ७. ग. मजते कं वतदन्योपमा० ख. पमङ्चाकसख० । ८. ठ. 
मघुखवसुचाविह । ९. ग. मधिनापर्थित्तायाः । ज्ञातापूर्तेः । १०. सख, इविानना | 
११. व॒ शपूचः सम॒द्रा० । 
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॥ विषयानुकमणिका ॥ 

उपोद्ातप्रकरणम् 
घडविधः स्मातधमेः 
पुण्यदेशे धमोनुष्टानं . 

विद्याधमभेस्थानानि चतुदेश 
ध्मशास्त्रकारकाः 

धर्मकारकदेतवः 

धमनापकहेतचः 

योगस्य श्रे्टम्व 

देशादिकारकहेतूनामपवादः 

स्ापकादिसदेहे निणांयकः 

ब्रह्मचारप्रकरणम् 
वणाः 

अध गमुौघानादिक्म . 

अथ द्विजाः 

नशुद्रस्यसन्त्रेः क्रिया ` 

ज्ञौ चाचाराः . 

तीथानि 

आचमन, ॥ 

स्नानप्राणायामादि 

सन्ध्या. | ॥ 

सन्ध्ययोरञ्चिका्य 

गुरुसेवा. 

दण्डादिधारण .. ४ 

भक्ष्यं , ई 
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गुवीदीनां भदा 
क = 4 
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क, द, 

्रहदांताविशेषः 

राक्तोविरेष्तो धकारः . 

राजघमेप्रकरणम् 

व्यसनानेचाष्दश्च 

सचिवानाह 

पुरोहितमाह . 

यक्ादिकरणं | 

राक्लोभूमिदानादिकमाह 
टेख्यतविधिः ,. 
राक्तोनिवासस्थानमाह् . 

विक्रमाजिंतदानफरं ` 

रणमरणेस्वमेः . 

सम्ामविषये 

राजङ्रव्ये 
प्रजापाटनएरू. 

देशाचरोरक्चणीयः „+ 

मंत्रभेदोनकर्तंभ्यः 
पुद्राष्टवशोपायः ॥ 

मिन्नारिप्रकारः . 

अरिप्रकाहः 
सामायुपायाः ,. 

सन्ध्यादिगुणाः . 
यानकालाः 

खाभप्रकाराः . 

राज्याङ्गानि . 

दुरत्तषुदण्डकरणं , 
अृल्यायदण्डनिषेधः 

अदण्ड्यानाह , । 

दण्ड्यादण्डने , 
दण्डप्रकारः 

श्रसरेण्वाहिपरिमाभे . 

स्वशाखपरिभाषा 

देण्डभेधानाह । 
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आपदिदृत्यतरजविने * . 

ब्राह्यणस्यापणनीयमह 

निषिद्धेरातिप्रसवमाह . । । 

आपद्यसष्प्रतिश्रहमाह 
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कुष्याद्यश्चक्तौजी वनसा 
श्तःशभ्रोलियघ्रु्तिकस्पनं 

वानप्रस्थप्रकरणं 
वान प्रस्थधमोनाह 

पंचाग्यादिकमाह . 

अग्निपारंच्याक्चमप्रव्याह , 

सवौचुष्टानसमथध्रत्याह 

पाश्नञ्याधिकारे 

परि्ाजकविधिधमानाह 
भिक्चाकरणे 

यतिधमेप्रकरणम् 
यतिभिक्षापाब्राण्याह . 

आत्मापासनांगनियमे . 

अंतःकरणश्मद्धो . 

संसारस्वरूपानिरूपणे 
पृथिव्यादीनांशरीरारभकत्वे 

शारीत्यत्तौकममादह 

गाण्येदोहददाने 

गर्मस्थर्यादो ,. 
प्रसवकारादि .. 4 

कायस्वरूपमाह 

जेगास्थिस्चस्या 

सविषयज्ञनेद्धियाणि ; 

कर्मेन्द्रियाणि . 

प्राणायतनानि .. 

नवच्छद्रागि 

नाडासख्या , ४ 

केशममसंधेसस्या - 
सकरररोरच्छदसख्या 

रसादपेरिमाणमाह 

आत्मस्वर्प्रमाह  › 
आत्मयानमाह . ॥ 
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वुभ्यादेर्त्पात्तिमाह 
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आ्माद्ष्ट्य . 

पुनः स्वग॑मा्गमाह 
धरमप्रवतेकानाह । 

वेदस्यानादिष्वं 

प्रा्िमागैदेवयानमाह . 

पिवेयानमाह 

उपासनाप्रकारमाह , 
योगाम्यास्भ्रयाजनमाह 

सत्वञ्युद्धावुपायांतरम् . 
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-ब्रह्महलयाप्रायश्चे्तप्रकरणम् 
कमाषिपाक्माह 

मथतद्धिशषेषे 

पापक्षयाथम्रायाशचित्त 
प्रायश्चत्ताधिकारिणमाह 

प्रल्वायिनांप्रायश्चित्तकतंव्यं 
्रायश्ित्ताकरणेदोषः . 

प्रायधित्तफरं , 

महापातकिनः , 

अनरुम्रहक्छादयः. ९ 

 नेरकस्वरूपविवरण 

ग्रायध्ित्तापबाद्ः , 

ब्रह्महलयासमान्याह् 

सुरापानसमान्याह 
सुवणस्तेयसमान्याह ` 
गुरुतत्पसमान्याह 
गुरुतस्पातिदेशमाह 

एतानिमदापातकानि . 

उपपातकान्याह 

` जातिश्चश्चकरमाह . 

खकरीकरणमाह 

अपान्रीकरणसमाह 

मलावहभ्रकीर्णके 
-अह्यवधप्रायश्चित्त 

बाठब्द्धादनिप्रायाश्चेत्त 

जह्यवधप्रायशित्तफलं 
पातकनिमित्तांतराणि 

अनुभरहकाश्म्रायधित्तम् 
जद्यवधेविक्ेषः 

दौक्षितव्राह्मणवधे 

प्रायश्ित्तातराभि 

ब्रह्मवधो्यतप्रायश्ित्त . 
-क्षक्षियादेद्वैगुण्यादि . 

3 

९१२५३ 
* १२४२ 

- १२.४द 
९२.४८ 

२२.४८ 

. १२५० 

* २२९५९२१ 

, १२५२ 

= २२५४ 

= ९रष्द 

9९५५ 

१२९६ 

~ ९२५७ 

„ ९२५७ 

„ १२६५८ 

१२५८ 

* १२५८ 

~ १२६० 

९१९२ 

= १२६४ 

९२६४ 

१२६४ 

- १२६४ 

„ १२६५ 

„ १२२६६ 

„ १२६५ 

५१९९९ 

९१२७० 

ध 

१२७५ 

. १२७६ 

१७ 

बद्यवधप्रायाश्चित्तातिदेशः . १२८९ 

सुरापानप्रायाश्चित्तम् 
सुरापानभ्रायश्ित्तमाह ` . १२८२ 

प्रायश्चित्तान्तरमाह . १२८५ 

सुरासङष्टान्नभृश्चणे * १२८७ 

सुरापञुखगधघ्राणे . १२८७ 

सुरागधघ्राणे , १२८८ 

मदयपानगप्रायाश्चेत्त , १२८८ 

दुष्कसुराभाण्डस्थोदकपाने . १२८९ 
अक्तानतःसुरापाने १२८९ 

मद्यभाण्डकस्थोदकूपाने . १२८९ 

दिजातिभा्यौप्रलयाह ` १२८९ 

सुवणेस्तियप्रायश्ित्तम् 
सुवणेस्तेयप्रायरिचत्ते ,. - १२९ 

द्विञ्यादिमाषसुवर्णहरणादौ , १२९३ 
अपहतधन दत्वाप्रायङ्चत्तं  . १२९३ 

प्रायरिचक्तांतर . ॥ . १२९४ 

कृत्रिमसुवर्णहरणे „ १२९५ 
रजतादिबुभ्यासुवणेपहरे , * १२९५ 
रूप्यादिहरणप्रायरिचत्त „ २२९८ 

महपाताकृप्रायश्वत्तम् १२९६ 
गुर्तस्पप्रायङ्चित्तं ° , १२९६ 

गुररत्रपिता ह , १२९७ 

प्राय दिचत्तांतरसौह . 9९९ 

खज्णामपिमहापातीकस्वं ~ १३५२ 

कुमायादिगमने * १३०२ 
चांडाल्यादिगमने . १३० 

ससर्मिविषये , < . १०४ 

प्रतिलोमवधप्रायार्चेत्त, ~ १३०९ 

गोवघ प्रायश्चित्तम् १३१० 
गोवधश्रायग्चित्त „ १३१ 

गर्भिण्यादिवधे . = १३१४ 



क न 

काष्यदिनागोवधे विशेषः 

वयोवेश्ञषादिनाविश्षः 

एकदहायन्यादिचधे 

गभिभावधेवि्िषः 

बहुकनेकवधे 

एकनवहुगो वध्र 
गोवधापवादः - 

अपार्नवधे . ६ 

गोवधापवादः , 

गरहदाहंगोवधे . 

अस्थिभगादो , | 
सतगोमुल्यं दत्वाप्रायस्चित्तं 
क्षन्नियादीनांविशेषः 

अन्योपपातकप्रायरिचत्तं 

बात्यविष्ये 

चात्यपुत्रादेः र 

अपण्यविक्छये , 

धान्मादिस्येय ` ॥ 

सनुष्यादिहरण 
मणिञ्धक्ताषटिदरभ्याथहारे 
ऋणापाकरणे 

अनाहिताधित्वे ॥ 

परिवित्ताहिप्रायरिचत्तं . 

श्ुतकाध्यापनादों 
परदारगमने . 

सूद्रस्यव्राह्यण्यादिगमने 

डखपपद्कप्रायशित्तम् 
अल्यजागमने 

कापाङ्िकाय्यन्नभाजने 
चांडास्यादेगेमःकरणे 
ओणामपिपुङूषांतरगमने 
धुतगभायाचिज्ञषः 
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अल्यजगतायाविन्चेषः . 

परिवित्तिप्रायरिचत्तविश्ेषः 
कषत्रियवदयश्दवषे 
खरी वधप्रायरिचत्त 

ईंषद्रथभिचरितस्ी वधे . 

भनुपातकप्रायर्िचित्ते - 

माजारादिवधे . । 

बश्च गुस्मटताच्छेदने 

ादिदंनप्रायाङ्चन्त ; 

तच्नस्नीणांविशेषः 

चाघ्राणे * 

कखादिश्चवेकृमाजाते . 

अचरृतभाषणादा 

वेदनिदादो , 

रतिविनारेतःपाते 

स्वभेरेतािक्षेषे . 

सन्यासच्युतप्रायारेचत्तं 

चितिन्रष्टायाःप्रायदिचत्त 

मरणसन्यासिननांप्रायर्चित्तं 

अक्ञाख्रीयमरण + 

पुतिकागमने .. 

अवकीर्णिप्रायरिचत्तं 

प्रायाश्चत्तांतरमाह 

यज्ञोपवीतविनाल्ञे 

य्छापवीतंविनामीजने . 

मधुमां सभक्चणे १ 

ओषधा्थमसादिभक्षणे 
प्रषिताशष्यमरणगुरोः . 

सकरूहिखाप्रायरिचत्तापवाद्ः 

मिभ्याभिद्सनदोषमाह 

मिथ्याभिशसनेप्राथरचत्तं 

 अभिरस्तप्रायरिचत्तमाह 

आतृपत्नीगसने 
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रजस्वखागमने 

रजस्वख्योरन्योन्यस्वन्न 

रजस्वलायारचांडाराट्स्पन् 
भाजनेतस्याःइवादिस्पर्े 

उच्छष्टयारन्योन्यस्पश - 
उच्छष्टस्यरजस्वखास्पश्च 

सुतादिविक्रियप्रायदिचत्तं 

अय(ज्ययाजनें 

वेदाविष्छावनादौ 
अभ्ययनेसपाद्यतरागमने 

पिच्नादेस्त्यागे . । 

कन्यादूषणे 

स्वाध्यायलयाग 

अभिहोत्रलयागं 

दतद्गयादो . 

इवगणजीावनादो 
समुद्यानसूद्सेवनादों 

शृढसख्योःमिन्नभेदेनच 

प्रथ्मक्षत्रियादिपरिणयने 

पड्ुवेरयागमने 
अनाश्रमवासप्रायरिचत्तं 

भायां वेक्यादो 

असस््रतिम्रहेभ्रायरिचत्तं 

अभक््यमक्षणप्रायाश्वत्ं 
जाविदुषटपलड़ादिमक्चणे 
नीट्यादिभक्चणे 

साधन्यादिश्चीरपाने 

स्वभावदुष्टमांसादिमक्षणे 

गो्मांसादिभक्षणे 
केशादिभक्षणे . 
सृक्ष्मकृभिकीटादिभश्चणे 
बिडारादुच्छिष्टमक्षणे , 
सहभोजनप्रायरिचत्त 
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